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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003307-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAFUME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

finalidade de intimação das partes, por meio de seus procuradores, para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo pericial juntado ao presente 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001457-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO MARCONDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

finalidade de intimação das partes, por meio de seus procuradores, para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo pericial juntado ao presente 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000645-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PARPINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORESTES LUIZ GUIMARAES (INVENTARIADO)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001851-58.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA DE SOUSA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001851-58.2020.8.11.0007. 

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

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

embora exista declaração de residência, o endereço declinado é distinto 

àquele endereço fornecido ao Procon do Mato Grosso do Sul, conforme 

podemos verificar nos autos. Dessa forma, a emenda da inicial é 

imprescindível para oportunizar a parte autora a comprovar sua residência 

nesta Comarca, haja vista que pelas regras de competência o foro 

competente seria o do domicílio do requerente. Ainda, analisando 

detidamente os autos, vislumbro a necessidade de regularização da 

representação processual da parte autora, haja vista que o instrumento 

procuratório (Id. 31438424) trata-se de procuração particular, no entanto, 

como constam nos demais documentos juntados na inicial, a assinatura do 

autor é a rogo, logo, há necessidade de que sua procuração seja feita por 

instrumento público. Nesta senda, tem o TJMT seguido o seguinte 

entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO 

PÚBLICO POR SER O OUTORGANTE ANALFABETO (...) 2) A regularização 

da representação processual do agravante que, nos termos da decisão 

de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura de 

procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo analfabeto, 

por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do processo, 

caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, portanto, 

abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)”. Por 

essas razões, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC/2015: 1) 

INTIME-SE à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

exordial, regularizando sua representação processual, juntando aos autos 

instrumento procuratório público; 2) DETERMINO a emenda da inicial, para 

que, no mesmo prazo, a parte autora comprove residência nesta Comarca 

(contas de água, energia, telefone etc), sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Após decorrido tal 

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

CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que o presente despacho 

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

referida determinação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004929-94.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. D. F. (REQUERIDO)

 

rtifico ter redesignado a audiência de conciliação para o dia 10/06/2020, 

às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000263-50.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. A. (REQUERENTE)

T. C. S. A. (REQUERENTE)

P. H. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. S. (REQUERIDO)

 

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

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

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 15 dias, acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça vinculada ao presente 

expediente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003366-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DO VALE SOUZA (EXEQUENTE)

CAROLINY GOMES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ELIZEU GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003366-36.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

CLEONICE DO VALE SOUZA, CAROLINY GOMES DE SOUZA EXECUTADO: 

ELIZEU GOMES DE SOUZA Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença 

proposto por Caroliny Gomes de Souza representada por sua genitora 

Cleonice do Vale Souza em face de Elizeu Gomes de Souza, todos 

qualificados nos autos. Com a inicial acompanhou os documentos 

anexados ao PJE. Decisão recebendo a inicial e determinando a intimação 

da parte executada par apagar o débito (Id. 11067838). Certidão positiva 

de intimação do executado (Id. 12989654 – Pág. 4). O executado 

apresentou justificativa onde realizou proposta de pagamento para a parte 

exequente (Id. 13024690). A parte exequente foi intimada pessoalmente 

para dar prosseguimento no feito, deixando escoar o prazo sem 

manifestação (Id. 14758597). Instado a se manifestar, o Ministério Público 

indicou não se opor a homologação da proposta de acordo realizada pelo 

executado (Id. 15061725). Seguindo, a parte exequente requereu a 

extinção do feito em razão da litispendência da presente ação com o 

processo Cód. 114531, em trâmite no Juízo da 3ª Vara desta Comarca de 

Alta Floresta/MT (Id. 15345075). AR negativo de intimação do executado 

para se manifestar acerca do pedido de extinção pela parte exequente (Id. 

28007398). É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Tendo em vista 

que a tentativa de intimação do executado se deu no mesmo endereço que 

este informou em sua petição de justificativa (Id. 13024690), na forma do 

artigo 274, parágrafo único, do CPC, presumo válida sua intimação e 

consequentemente sua concordância tácita em razão da preclusão. No 

mais, diante a informação de que nos autos Cód. 114531, a parte 

exequente demanda em face ao executado os mesmos benefícios que 

almejados nestes autos, sendo a causa de pedir a mesma, configura-se a 

litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, RECONHEÇO a litispendência desta demanda com o 

processo de autos Cód. 114531, em tramite na 3ª Vara Cível desta 

Comarca de Alta Floresta/MT, assim, DECLARO EXTINTO O FEITO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC. Custas e 

honorários pela parte exequente, este último que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, entretanto, deixo sua exigibilidade 

suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, em razão da gratuidade da 

justiça concedida. Com o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

REMETAM-SE os autos a contadoria judicial para a atualização do cálculo, 

observando-se o que dispõe a CNGC-MT em relação às custas 

processuais remanescentes e após, ao ARQUIVO, com as baixas e 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001089-76.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

N. GASPAR SILVA - EPP (REU)

NILVAN GASPAR SILVA (REU)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000088-22.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico ter redesignado a audiência de conciliação para o dia 09/06/2020, 

às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001323-58.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CAROLINA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS RIMAQ COMERCIO EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARCANTONIO OAB - MT180586-O (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, 

por meio do seu advogado, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003220-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DONEDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

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

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

interposto.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001459-60.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

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

de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença retro.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000274-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JANTORNO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ANTONIO MENDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

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

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

interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005310-05.2019.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO VITOR DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, por 

meio dos seus advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar-se acerca de interesse em produção de provas, justificando 

sua pertinência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004366-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS (REU)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000894-96.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BOVOLINE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

Citação

Citação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002541-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. F. P. (EXEQUENTE)

A. D. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. P. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

LUCENA BATISTA PROCESSO n. 1002541-92.2017.8.11.0007 Valor da 

causa: R$ 868,99 ESPÉCIE: [Alimentos]->CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE 

SENTENÇA (157) POLO ATIVO: Nome: ANA DALVA FERREIRA Endereço: 

Eufigênia Palmas Paes, 76, Vila Rica, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 Nome: ANGELO GABRIEL FERREIRA PROENCA Endereço: RUA 

EFIGENIA PALMAS PAES, 76, VILA RICA, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 POLO PASSIVO: Nome: JOACIR RODRIGUES PROENCA 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, de conformidade 

com o despacho abaixo transcrito, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), 

como parte(s) integrante(s) desta Carta, para efetuar o pagamento da 

obrigação alimentar em atraso no valor de R$ 868,99 (oitocentos e 

sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), bem como as 

prestações que se vencerem no curso da execução, no prazo legal de 

três (03) dias, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil (artigo 528, §§ 3º e 7° 

do CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposta por A. G. F. P. em desfavor de Joacir Rodrigues Proença, sob o 

rito previsto no artigo 528 do CPC. DECISÃO: Vistos etc. 1) RECEBO a 

inicial, em todos os seus termos. 2) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação (pessoa física) 

de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) 

CONSIDERANDO que o presente processo é eletrônico (PJE), enquanto o 

acordo e sentença homologatória são físicos (Código Apolo 140593); 

CONSIDERANDO o previsto na Portaria nº 451/2016-PRES, do qual passou 

a ser obrigatório o uso do referido sistema desde o dia 05/09/2016, sendo 

que todos os processos, obrigatoriamente, deverão ser protocolizados e 

distribuídos por meio do PJe; CONSIDERANDO, ainda, a inovação trazida 

pelo CPC/2015, acerca do cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, especificamente a regra 

prevista no art. 531, § 2º, dispondo que “o cumprimento definitivo da 

obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em 

que tenha sido proferida a sentença”, surgiram dúvidas quanto a 

distribuição de pedidos como os dos presentes autos (execução de 

alimentos), justamente pela contradição entre o objetivo do referido 

sistema e a nova regra normativa supramencionada. No entanto, 

buscando dar vazão ao princípio da celeridade processual, bem como, 

preservar o interesse do alimentando, fica DISPENSADO o 

desarquivamento dos autos principais, haja vista não haver qualquer 

prejuízo às partes. 4) CITE-SE a parte executada pessoalmente, pelo rito 

do art. 528 do CPC/2015, EXPEDINDO-SE, para tanto, mandado, para 

efetuar o pagamento da obrigação alimentar em atraso, bem como as que 

se vencerem no curso da execução, no prazo legal de três (03) dias, 

comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena 

de ser-lhe decretada a prisão civil (artigo 528, §§ 3º e 7° do CPC/2015). 

4.1) Não havendo noticias do pagamento do débito alimentar, certifique-se. 

Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de15 (quinze) dias, 

requeira o que entender de direito. Em seguida, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público. 5) PROVIDENCIE a Secretaria de Vara o cadastramento 

da menores junto ao Sistema PJe, no polo ativo, também na qualidade de 

autor. Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 18 de dezembro de 2017. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

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

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TALATA 

DAIANE LIMBERGER BATTIROLA, digitei. Alta Floresta, 24 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001790-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONILDO MEIER DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

impulsiono o feito intimando o(a) advogado(a) da parte autora para que 

informe, se eventualmente, o autor compareceu na perícia agendada para 

o dia 16/3/2020, conforme certidão ID 29591418. Mariel Valéria Althmann 

Toni Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005414-94.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FERNANDES DOMINGOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005347-32.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARINHO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003392-63.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003392-63.2019.8.11.0007 

REQUERENTE: WANDERLEA APARECIDA DE SOUZA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, etc. A respeito da manifestação de ID 

25285436 e do aviso de recebimento da carta de citação, de ID 25225607, 

intime-se a parte autora para manifestação no prazo de dez dias, quando 

deverá promover o deslinde do procedimento, sob pena de extinção. 

Intimem-se. Alta Floresta, 24 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001831-67.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARIANA VICENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001831-67.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): JOANA MARIANA VICENTE REU: BANCO ITAU BMG 

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

nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com 

repetição do indébito e danos morais, ajuizada por JOANA MARIANA 

VICENTE em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Inicialmente, defiro 

a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

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

artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Verifica-se que o 

presente caso trata de relação de consumo. Desse modo, no que 

concerne à matéria probatória, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei 8.078, 

determino a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores. 

Ademais, nos termos do art. 334 do CPC, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 07/07/2020, às 14h20, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca. 

Citem-se os réus com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, para 

que compareçam à audiência designada, acompanhado de advogado, bem 

como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado dos autores ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelos autores (CPC art. 344). Decorrido o prazo, certifique-se, 

havendo resposta, intime-se a parte autora para réplica. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 23 de abril de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001844-66.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001844-66.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSE PEREIRA DOS SANTOS REU: BANCO BRADESCO 

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

nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com 

repetição do indébito e danos morais, ajuizada por JOSE PEREIRA DOS 

SANTOS em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 8 de 678



Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

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

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

inicial. Verifica-se que o presente caso trata de relação de consumo. 

Desse modo, no que concerne à matéria probatória, nos termos do art. 6º, 

VIII, da Lei 8.078, determino a inversão do ônus da prova em favor dos 

consumidores. Ademais, nos termos do art. 334 do CPC, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 14/07/2020, às 12h00, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta 

Comarca. Citem-se os réus com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, para que compareçam à audiência designada, 

acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo réu na realização 

da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a 

contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado dos autores ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelos autores (CPC art. 344). Decorrido o 

prazo, certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte autora para 

réplica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 23 de abril 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001848-06.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA DE SOUSA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001848-06.2020.8.11.0007 

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

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

nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com 

repetição do indébito e danos morais, ajuizada por GERALDINA DE SOUZA 

PEREIRA em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Inicialmente, defiro 

a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

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

artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Verifica-se que o 

presente caso trata de relação de consumo. Desse modo, no que 

concerne à matéria probatória, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei 8.078, 

determino a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores. 

Ademais, nos termos do art. 334 do CPC, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 14/07/2020, às 12h20, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca. 

Citem-se os réus com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, para 

que compareçam à audiência designada, acompanhado de advogado, bem 

como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado dos autores ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelos autores (CPC art. 344). Decorrido o prazo, certifique-se, 

havendo resposta, intime-se a parte autora para réplica. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 23 de abril de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001822-08.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001822-08.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): APARECIDA DE FATIMA PEREIRA COSTA REU: BANCO ITAU 

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

nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com 

repetição do indébito e danos morais, ajuizada por APARECIDA DE FATIMA 

PEREIRA COSTA em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Inicialmente, 

defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Verifica-se 

que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo 

Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

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

disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. 

Verifica-se que o presente caso trata de relação de consumo. Desse 

modo, no que concerne à matéria probatória, nos termos do art. 6º, VIII, da 

Lei 8.078, determino a inversão do ônus da prova em favor dos 

consumidores. Ademais, nos termos do art. 334 do CPC, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 07/07/2020, às 13h40, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta 

Comarca. Citem-se os réus com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, para que compareçam à audiência designada, 

acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo réu na realização 

da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a 

contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado dos autores ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelos autores (CPC art. 344). Decorrido o 

prazo, certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte autora para 

réplica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 23 de abril 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001849-88.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA DE SOUSA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001849-88.2020.8.11.0007 

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

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

nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com 

repetição do indébito e danos morais, ajuizada por GERALDINA DE SOUZA 

PEREIRA em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Inicialmente, defiro 

a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

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

artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Verifica-se que o 

presente caso trata de relação de consumo. Desse modo, no que 

concerne à matéria probatória, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei 8.078, 

determino a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores. 

Ademais, nos termos do art. 334 do CPC, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 14/07/2020, às 12h40, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca. 

Citem-se os réus com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, para 
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que compareçam à audiência designada, acompanhado de advogado, bem 

como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado dos autores ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelos autores (CPC art. 344). Decorrido o prazo, certifique-se, 

havendo resposta, intime-se a parte autora para réplica. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 23 de abril de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001825-60.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001825-60.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): APARECIDA DE FATIMA PEREIRA COSTA REU: BANCO ITAU 

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

nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com 

repetição do indébito e danos morais, ajuizada por APARECIDA DE FATIMA 

PEREIRA COSTA em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Inicialmente, 

defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Verifica-se 

que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo 

Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

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

disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. 

Verifica-se que o presente caso trata de relação de consumo. Desse 

modo, no que concerne à matéria probatória, nos termos do art. 6º, VIII, da 

Lei 8.078, determino a inversão do ônus da prova em favor dos 

consumidores. Ademais, nos termos do art. 334 do CPC, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 07/07/2020, às 14h00, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta 

Comarca. Citem-se os réus com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, para que compareçam à audiência designada, 

acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo réu na realização 

da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a 

contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado dos autores ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelos autores (CPC art. 344). Decorrido o 

prazo, certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte autora para 

réplica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 23 de abril 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000329-93.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELITO SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA ANA DE OLIVEIRA OAB - MT27213-O (ADVOGADO(A))

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON GAETANO (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000329-93.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): NELITO SOUZA SANTOS REU: MILTON GAETANO Vistos, etc. 

Tendo em vista a emenda que comprova o recolhimento das custas 

processuais, indefiro o benefício da Justiça Gratuita. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

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

artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Nos termos do art. 

334 do CPC, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 14/07/2020, às 

13h00, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca. Citem-se os réus com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo réu na realização 

da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a 

contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou dos réus à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela Autora (CPC art. 344). Decorrido o 

prazo, certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte autora para 

réplica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 24 de abril 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001728-60.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FABIO MAZUREK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001728-60.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: JOAO FABIO 

MAZUREK Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos termos do 

artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. II – 

Conste no mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 

(trinta) dias e será contado a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III 

da LEF). III – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. IV – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a Fazenda a fim de que se 

manifeste a respeito, ou declinando novo endereço do executado ou 

requerendo sua citação por mandado, adimplindo as diligências para o ato, 

se for o caso. V – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, com o respectivo adiantamento das 

diligências, se for o caso, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo 

provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 

– CGJ. VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, sendo que no primeiro ano não correrá a prescrição 

intercorrente, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda Pública, a qualquer momento, 

requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser 

penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o necessário. Atente-se à 

Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, parágrafo único, da LEF, 

fazendo-se incluir nas intimações o número da CDA a que se refere esta 

execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 23 de abril de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001732-97.2020.8.11.0007

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001732-97.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: LUIZ 

HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por 

carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para 

oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da 

intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

intime-se a Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando 

novo endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 23 de abril 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001786-63.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001786-63.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ENEL GREEN 

POWER FAZENDA S.A Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos 

termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a 

Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando novo 

endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 23 de abril 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001795-25.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONI PEREIRA GOMES 04036741152 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001795-25.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: SIMONI 

PEREIRA GOMES 04036741152 Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por 

carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para 

oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da 

intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

intime-se a Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando 

novo endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 23 de abril 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001796-10.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA RAQUEL DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001796-10.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: TEREZA 

RAQUEL DA SILVA Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos 

termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a 

Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando novo 

endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 23 de abril 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001741-59.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILU DE FATIMA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001741-59.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: MARILU DE 

FATIMA SILVA Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

II – Conste no mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 

30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da penhora (art. 16, 

inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. IV – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a Fazenda a fim de 

que se manifeste a respeito, ou declinando novo endereço do executado 

ou requerendo sua citação por mandado, adimplindo as diligências para o 

ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, com o respectivo adiantamento das 

diligências, se for o caso, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo 

provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 

– CGJ. VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, sendo que no primeiro ano não correrá a prescrição 

intercorrente, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda Pública, a qualquer momento, 

requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser 

penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o necessário. Atente-se à 

Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, parágrafo único, da LEF, 

fazendo-se incluir nas intimações o número da CDA a que se refere esta 

execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 23 de abril de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001810-91.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON PELISSON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001810-91.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: EMERSON 

PELISSON Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos termos do 

artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. II – 

Conste no mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 

(trinta) dias e será contado a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III 

da LEF). III – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. IV – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a Fazenda a fim de que se 

manifeste a respeito, ou declinando novo endereço do executado ou 

requerendo sua citação por mandado, adimplindo as diligências para o ato, 

se for o caso. V – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, com o respectivo adiantamento das 

diligências, se for o caso, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo 

provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 

– CGJ. VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, sendo que no primeiro ano não correrá a prescrição 

intercorrente, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda Pública, a qualquer momento, 

requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser 

penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o necessário. Atente-se à 

Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, parágrafo único, da LEF, 

fazendo-se incluir nas intimações o número da CDA a que se refere esta 

execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 23 de abril de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001813-46.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. UTSUNOMIYA - COMERCIO - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001813-46.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: P. S. 

UTSUNOMIYA - COMERCIO - EPP Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por 

carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 
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encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para 

oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da 

intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

intime-se a Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando 

novo endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 23 de abril 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001775-34.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIL PESSATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001775-34.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ADIL PESSATTO 

Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos termos do artigo 8º, 

inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pague a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. II – Conste no 

mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias 

e será contado a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). III 

– Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da 

citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo 

de 15 dias, intime-se a Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou 

declinando novo endereço do executado ou requerendo sua citação por 

mandado, adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – 

Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o 

exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a 

formalização da penhora, com o respectivo adiantamento das diligências, 

se for o caso, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – 

Na oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, sendo que 

no primeiro ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do 

Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 23 de abril 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001818-68.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS MUNIZ DE MELO 43000878149 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001818-68.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: CLOVIS MUNIZ 

DE MELO 43000878149 Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos 

termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a 

Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando novo 

endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 23 de abril 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001783-11.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR VERGE MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001783-11.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: MOACIR 

VERGE MARTINS Vistos, etc. I – Cite-se o executado, por carta, nos 

termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a 
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Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando novo 

endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 23 de abril 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001418-88.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA SANTOS DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001418-88.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: FERNANDA 

SANTOS DE JESUS Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial. I – Cite-se o 

executado, por carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, sob pena de penhora. II – Conste no mandado que o prazo para 

oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da 

intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

intime-se a Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou declinando 

novo endereço do executado ou requerendo sua citação por mandado, 

adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, com o 

respectivo adiantamento das diligências, se for o caso, sob pena dos 

autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, 

alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, sendo que no primeiro 

ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 23 de abril 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001874-04.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID EVANGELISTA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001874-04.2020.8.11.0007 

AUTOR: DAVID EVANGELISTA DIAS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. DAVID EVANGELISTA DIAS ajuizou ação de 

concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez, com pedido 

de tutela de urgência, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Aduz ser portador de patologia que o impede de exercer 

atividade laborativa, pelo que postulou a concessão do benefício de 

auxílio-doença como tutela de urgência, visto que é segurado da 

previdência social. Juntou documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, 

defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Trata-se de 

pedido de tutela de urgência antecipada visando ordem judicial para 

compelir o imediato estabelecimento do benefício de auxílio-doença. 

Cuidando-se de pedido de tutela provisória de urgência, necessário o 

preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Partindo dessas premissas, no caso, a plausibilidade do direito 

substancial invocado não restou demonstrada de forma inequívoca. 

Vislumbra-se que os exames acostados não são peremptórios a 

comprovar a incapacidade para o trabalho, vez que constam apenas 

provas médicas produzidas unilateralmente pela parte autora, as quais 

são dissonantes da conclusão adotada pelo perito da autarquia requerida, 

que atestou inexistência de incapacidade laborativa, de modo que a 

questão deverá ser dirimida por meio de perícia judicial. Em face do 

exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. Outrossim, entendo 

pertinente promover a imediata produção de provas, com fulcro no art. 

139, VI, do CPC. Esta alteração do procedimento foi, inclusive, solicitada 

p e l a  a u t a r q u i a  r e q u e r i d a  p o r  m e i o  d o  O f í c i o  n º 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, no qual a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que nas 

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

respondidos pelos experts. Assim, nos termos do Convênio nº 03/2013, 

celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das 

Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça 

Federal, NOMEIO como perita judicial a Dr.ª Letícia Rosa de Andrade, razão 

por que FIXO os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

excepcionando a tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a 

perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo perito 

nomeado, que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente 

para que proceda à intimação dos interessados. Deverá a Secretaria 

promover o acesso da Perita aos autos, para que veja a inicial, os 

quesitos apresentados pela parte autora, eventuais atestados médicos e 

resultados de exames que instruem a inicial, bem como os quesitos deste 

Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita cópia dos quesitos da parte ré 

(arquivados na Secretaria da Vara). Estabeleço como quesitos do juízo: 

01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o 

meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? (02) A 

parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) A parte periciada 

tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou 

tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, 

indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase 

evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade 

estética. (04) Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 

2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? (05) A parte 

pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e 
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remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar 

normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? (06) Qual 

é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de 

todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do 

trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente ou 

temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, intime-se o requerido para se manifestar acerca do laudo, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

Posteriormente, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in 

albis” para tanto, requisite-se pagamento dos honorários periciais no 

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 24 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001869-79.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON PIERRE SOMMERFELD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001869-79.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): MARLON PIERRE SOMMERFELD REU: SEGURADORA LIDER 

DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos, etc. Defiro a gratuidade 

de justiça, com fulcro no art. 99, §3º, do CPC. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

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

artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Tendo em vista que 

as audiências de conciliação desta espécie de processo indenizatório 

apresentam baixo índice de acordos celebrados na etapa inicial do 

procedimento, demonstrando a inocuidade do ato, visando concretizar a 

norma fundamental disposta nos arts. 4º e 6º, do CPC[1], em analogia à 

regra do art. 139, IV, do CPC[2], como forma de promover maior 

efetividade ao feito, deixo de designar a audiência de conciliação prevista 

no art. 334, do CPC. Consigno que nesta Comarca são agendados, 

semestralmente, os denominados “Mutirões DPVAT”, nos quais são 

incluídos todas as demandas similares à presente para a realização de 

perícia médica e imediata tentativa de conciliação, como medida de uma 

prestação jurisdicional mais célere, reforçando a possibilidade de 

dispensa da solenidade conciliatória inicial. Cite-se a ré para contestar o 

pleito no prazo legal, sob pena de aplicação do disposto no art. 344 do 

CPC. Com a resposta, à réplica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

[1] “Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução 

integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.” “Art. 6º Todos os 

sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” [2] “Art. 139. O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: (...) VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem 

de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do 

conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; (...)”. Alta 

Floresta, 24 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002737-91.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA MIGUEL DE MERELES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002737-91.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): MARILZA MIGUEL DE MERELES CARDOSO REU: 

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos. A 

devida análise do mérito da postulação impõe a realização de perícia 

médica para enquadrar o local e a grau de suposta(s) lesão(ões) 

sofrida(s) pela parte autora, nos moldes delineados pela Lei nº 6.194/74 e 

tabela anexa, providência que, se não efetivada, pode até mesmo ensejar 

a nulidade do julgamento. Com isso, considerando que causas desta 

natureza são frequentes, numerosas são as nomeações de médicos 

peritos para a elaboração do laudo pericial, que majoritariamente são 

requeridas pela parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, 

ensejando a aplicação do art. 95, §3º, do CPC, ou seja, impondo ao Estado 

o dever de arcar com os honorários periciais, que somente serão pagos 

após o ajuizamento de competente ação contra o Estado de Mato Grosso 

(art. 507, §3º, da CNGC). Como resultado, nesta urbe, há histórica e 

severa escassez de profissionais que aceitam as nomeações judiciais, 

inviabilizando qualquer forma de rodízio (art. 507, §1º, II, CNGC) e 

causando severa ofensa à célere e efetiva prestação da tutela de mérito, 

não estando a norma do art. 95, §3º, do CPC, adequada às regras 

fundamentais do ordenamento processual civil vigente, quando 

considerada a realidade da comunidade local. Com base nessas 

premissas, para atingir a necessária efetividade da atuação do Poder 

Judiciário, considerando também a excessiva dificuldade do comprimento 

do encargo pela parte autora, justificando a distribuição dinâmica do ônus 

da prova à requerida, com fulcro no art. 373, §1º, do CPC, atribuo à 

seguradora requerida o ônus de custear a perícia médica ora determinada, 

compartilhando o entendimento exarado pelo TJMT na ementa abaixo 

transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO A RÉ - 

POSSIBILIDADE – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA 

PARTE REQUERIDA – OBRIGAÇÃO INEXISTENTE MAS COM AS 

CONSEQUÊNCIAS DA NÃO PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- Malgrado a inaplicabilidade do Código de Defesa ao 

Consumidor nas ações que envolvem o seguro DPVAT , o Novo Código de 

Processo Civil inovou em seu art. 373, §1º, do CPC/2015, prevendo a 

possibilidade excepcional de inversão do ônus da prova, desde que a 

causa apresente peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprimento do encargo nos termos da 

distribuição probatória ordinária e estática (art. 373, caput, CPC), ou ainda 

à maior facilidade de obtenção do fato contrário. 2- Quem tem o ônus de 

custear a prova é a ré, que o fará se quiser, porque ônus é faculdade, 

mas com consequência. (N.U 1013033-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, 

Publicado no DJE 10/12/2019) Para tanto, determino: 1 – Nomeio a perita 

Dra. Letícia Rosa de Andrade, para a realização da perícia médica 

necessária. 2 - Ademais, ante a imensa dificuldade em obter o aceite na 

presente Comarca de médicos peritos para a execução do nobre encargo 
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que lhes é atribuído, e dado ao grau de complexidade da causa, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a 

tabela da Resolução nº 232/2012-CNJ, de acordo com o permissivo 

previsto no art. 2º, §4º, da mencionada norma. 3 – Intime-se a perita 

nomeada, para fins de manifestação quanto à aceitação do encargo, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 4 – Com a aceitação, intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso; indicar assistente técnico; e apresentar quesitos 

(art. 465, §1º, NCPC), se ainda não tiverem apresentado, devendo a parte 

ré depositar o valor dos honorários periciais em referido prazo. 5 – Após, 

intime-se o perito para ciência dos quesitos, devendo designar o dia, 

horário e local da perícia, cujo laudo deverá ser entregue no prazo de 60 

(sessenta) dias. Caso o perito entenda necessário fazer carga dos autos 

deverá se dirigir à escrivania para retirá-los. 6 - Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) Qual o percentual de 

comprometimento da invalidez do membro afetado do autor, consoante 

especificação contida na tabela anexa à Lei n. 11.945/2009? 7 - Após, 

intimem-se as partes, inclusive a parte autora pessoalmente para 

comparecimento, devendo trazer todos os exames e laudos que dispuser. 

8 - Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para fins e prazo 

do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação das 

partes mediante publicação no DJE. 9 - Superado o prazo ventilado, 

certifique-se e à conclusão mediante correta triagem. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário. Às providências. Alta Floresta, 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000979-43.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000979-43.2020.8.11.0007 

AUTOR: LUZINETE SILVA DE SOUZA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Recebo a 

emenda à inicial. LUZINETE SILVA DE SOUZA ajuizou ação de concessão 

de benefício previdenciário (auxílio-doença), com pedido de tutela de 

urgência, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 

Aduz ser portadora de patologia que a impede de exercer atividade 

laborativa, pelo que postulou o restabelecimento de auxílio-doença como 

tutela de urgência antecipada, visto que é segurada da previdência social. 

Juntou documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Trata-se de pedido de tutela de 

urgência antecipada visando ordem judicial para compelir o imediato 

estabelecimento do benefício de auxílio-doença. Cuidando-se de pedido de 

tutela provisória de urgência, necessário o preenchimento dos requisitos 

exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Partindo dessas 

premissas, no caso, a plausibilidade do direito substancial invocado não 

restou demonstrada de forma inequívoca. Vislumbra-se que os exames 

acostados não são peremptórios a comprovar a incapacidade para o 

trabalho, vez que constam apenas provas médicas produzidas 

unilateralmente pela parte autora, as quais são dissonantes da conclusão 

adotada pelo perito da autarquia requerida. Em face do exposto, indefiro o 

pedido de tutela antecipada. Outrossim, entendo pertinente promover a 

imediata produção de provas, com fulcro no art. 139, VI, do CPC. Esta 

alteração do procedimento foi, inclusive, solicitada pela autarquia 

requerida por meio do Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

19/06/2013, no qual a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda que nas demandas referentes a benefícios previdenciários, 

cujos requisitos sejam atinentes ao âmbito da área médica e 

socioeconômica, sejam primeiramente produzidas tais provas, para então 

ser efetuada sua citação, objetivando conferir maior celeridade ao 

deslinde do procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a 

serem respondidos pelos experts. Assim, nos termos do Convênio nº 

03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita judicial Letícia 

Rosa de Andrade, razão por que FIXO os honorários em R$ 500,00 

(quatrocentos reais), excepcionando a tabela V da Resolução nº 

00305/2014-CJF, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário 

a ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar à Secretaria da 

Vara com tempo suficiente para que proceda à intimação dos 

interessados. Encaminhe-se ao Sra. Perita cópia da inicial, dos quesitos 

apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos e 

resultados de exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste 

Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra 

mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). Estabeleço como quesitos 

do juízo: 01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal 

(ou o meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? 

02) A parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? 

Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? 03) 

A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência 

física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a 

doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio 

(estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há 

aleijão ou deformidade estética. 04) Há enquadramento na portaria 

interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico 

médico? 05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, 

aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela continue a 

trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? 

06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o 

exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o 

exercício do trabalho habitual)? 07) A incapacidade laboral é permanente 

ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? 08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? 09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? 10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? 11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada o laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, intime-se o requerido para se manifestar acerca do laudo, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

Posteriormente, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in 

albis” para tanto, requisite-se pagamento dos honorários periciais no 

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 24 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001797-92.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001797-92.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: 

TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Vistos, etc. I – 

Cite-se o executado, por carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 

6830/80, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora. II – Conste no mandado que o 

prazo para oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado 

a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). III – Para as 

hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da execução. IV – Na hipótese da citação 

por carta restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 

dias, intime-se a Fazenda a fim de que se manifeste a respeito, ou 

declinando novo endereço do executado ou requerendo sua citação por 

mandado, adimplindo as diligências para o ato, se for o caso. V – 

Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o 

exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a 

formalização da penhora, com o respectivo adiantamento das diligências, 

se for o caso, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. VI – 

Na oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, sendo que 

no primeiro ano não correrá a prescrição intercorrente, excluindo-o do 

Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. VIII - Expeça-se o 

necessário. Atente-se à Secretaria quanto à norma disposta no art. 27, 

parágrafo único, da LEF, fazendo-se incluir nas intimações o número da 

CDA a que se refere esta execução. Cumpra-se. Alta Floresta, 23 de abril 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000157-88.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIJON DE SOUZA SAVEDRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000157-88.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): DIJON DE SOUZA SAVEDRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Inicialmente, rejeito a arguição de 

prescrição de parcela do benefício, tendo em vista que a cessação do 

benefício ocorreu no dia 01/02/2019, em data posterior ao ajuizamento 

desta demanda, em 22/01/2019. Outrossim, nos termos do Convênio nº 

03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO perito judicial o Dr.ª Letícia 

Rosa de Andrade, razão por que FIXO os honorários em R$ 500,00 

(quinhentos reais), excepcionando a tabela V da Resolução nº 

00305/2014-CJF, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário 

a ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar à Secretaria da 

Vara com tempo suficiente para que proceda à intimação dos 

interessados. Deverá a Secretaria promover o acesso da Perita aos 

autos, para que veja a inicial, os quesitos apresentados pela parte autora, 

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como os quesitos deste Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita 

cópia dos quesitos da parte ré (arquivados na Secretaria da Vara). 

Estabeleço como quesitos do juízo: 01) Qual é a idade, profissão, a 

atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de 

instrução da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo pericial, intimem-se as parte para manifestação, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias. Com a manifestação das partes sobre o 

laudo pericial ou decorrido o prazo “in albis” para tanto, requisite-se 

pagamento dos honorários periciais no sistema da Assistência Judiciária 

Gratuita da Justiça Federal, conforme Resolução nº 00305/2014-CJF. Por 

fim, façam os autos conclusos para as deliberações pertinentes. Alta 

Floresta, 24 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002111-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CARLINDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALMIR JOSE PIOVESAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002111-43.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CARLINDA EXECUTADO: ADALMIR JOSE 

PIOVESAN Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do procedimento 

pelo prazo de seis meses, contados da data da petição de ID 25266427 

(21/10/2019). Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a exequente 

para manifestação em até quinze dias, quando deverá promover o 

deslinde do procedimento, sob pena de extinção. Alta Floresta, 24 de abril 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001869-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. MOSER - POUSADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001869-50.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: M. MOSER - 

POUSADA - ME Vistos, etc. Considerando o pagamento da obrigação (ID 

22551065), com supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingo o feito com resolução de mérito. Sem custas. Expeça-se alvará de 
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levantamento dos valores vinculados aos autos à conta bancária indicada 

no referido petitório, consistentes nos honorários advocatícios. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 23 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001858-84.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001858-84.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: WILSON 

SILVEIRA Vistos, etc. Considerando o pagamento da obrigação (ID 

21915796), com supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingo o feito com resolução de mérito. Sem custas. Expeça-se alvará de 

levantamento dos valores vinculados aos autos à conta bancária indicada 

no referido petitório, consistentes nos honorários advocatícios. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 23 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003276-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GESLEY SILVA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003276-91.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: GESLEY 

SILVA ROCHA Vistos, etc. Considerando o pagamento da obrigação (ID 

28532187), com supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingo o feito com resolução de mérito. Sem custas. Expeça-se alvará de 

levantamento dos valores vinculados aos autos à conta bancária indicada 

no referido petitório, consistentes nos honorários advocatícios. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 23 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004603-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALBER GOMES GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1004603-71.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: VALBER 

GOMES GONCALVES Vistos, etc. Considerando o pagamento da 

obrigação (ID 23773055), com supedâneo no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, extingo o feito com resolução de mérito. Sem custas. 

Expeça-se alvará de levantamento dos valores vinculados aos autos à 

conta bancária indicada no referido petitório, consistentes nos honorários 

advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 23 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001776-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001776-87.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: GELSON JOSE 

DOS SANTOS Vistos, etc. Considerando o pagamento da obrigação (ID 

25267689), com supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingo o feito com resolução de mérito. Sem custas. Expeça-se alvará de 

levantamento dos valores vinculados aos autos à conta bancária indicada 

no referido petitório, consistentes nos honorários advocatícios. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 24 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004896-07.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINES BATISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1004896-07.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: MARINES 

BATISTA DOS SANTOS Vistos, etc. Considerando o pagamento da 

obrigação (ID 29919297), com supedâneo no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, extingo o feito com resolução de mérito. Sem custas. 

Expeça-se alvará de levantamento dos valores vinculados aos autos à 

conta bancária indicada no referido petitório, consistentes nos honorários 

advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 24 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001295-90.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DOMINGOS FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001295-90.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: RAIMUNDO 

DOMINGOS FILHO Vistos, etc. Considerando o pagamento da obrigação 

(ID 22088736), com supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingo o feito com resolução de mérito. Sem custas. Expeça-se alvará de 

levantamento dos valores vinculados aos autos à conta bancária indicada 

no referido petitório, consistentes nos honorários advocatícios. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 24 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001938-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMAR APARECIDA DE PONTES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001938-82.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ROSEMAR 

APARECIDA DE PONTES FERREIRA Vistos, etc. Considerando o 

cancelamento das CDA que instrui a presente execução, informado à fl. 

209 (ID 30127355), com supedâneo no art. 26 da Lei nº 6.830/80, extingo 

o feito sem resolução de mérito. Sem custas ou honorários, nos termos do 

art. 26 da Lei nº 6.830/80. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Escoado o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 24 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001976-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CLEMENTE SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001976-94.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: JOAO 

CLEMENTE SANTANA Vistos, etc. Considerando o pagamento da 

obrigação (ID 28532180), com supedâneo no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, extingo o feito com resolução de mérito. Sem custas. 

Expeça-se alvará de levantamento dos valores vinculados aos autos à 

conta bancária indicada no referido petitório, consistentes nos honorários 

advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 24 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003528-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE DEBORA BOSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003528-31.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ELAINE 

DEBORA BOSI Vistos, etc. Considerando o pagamento da obrigação (ID 

30076693), com supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingo o feito com resolução de mérito. Sem custas. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Consigno que não há restrição judicial a ser 

levantada. Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Alta Floresta, 24 de abril de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000485-81.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 31497332; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

teor do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001863-72.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GILBERTO DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. 3) Ao feito deve ser mantida a atribuição de prioridade de 

tramitação já indicada junto ao sistema PJe, em virtude da presença de 

pessoa idosa no feito, conforme previsão do art. 1.048, CPC e art. 71, Lei 

10.741/03, devendo os autos receberem identificação própria. 4) Diante do 

recebimento do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, 

justificando a impossibilidade da União em participar das audiências de 

conciliação determinadas pelo Novo Código de Processo Civil, DEIXO de 

designar a referida solenidade, prevista no art. 334, do CPC. 5) Não 

existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão 

antecipatória, não havendo por isto os elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado (art. 300, caput, do CPC). Assim sendo, 

INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de reapreciação após a 

contestação. 6) CITE-SE o requerido, na pessoa de seu representante 

legal, consignando o prazo de trinta (30) dias para oferecer resposta, nos 

termos do artigo 183 e, ainda, com a advertência do artigo 344, todos do 

Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE ainda no mandado que, havendo 

por parte do ente público interesse em conciliação no caso em tela, este 

deverá manifestar-se em sede de preliminar de contestação. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 24 de abril de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003465-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003465-06.2017.8.11.0007 Vistos. 1) INDEFIRO o 

pedido sob o ID 31479406, de redirecionamento da execução aos sócios 

da empresa frente ao encerramento irregular da filial executada, vez que o 

encerramento da filial evidenciado na certidão sob o ID 25975771, não 

representa a dissolução irregular da empresa, a qual permanece em 

atividade conforme se conclui dos documentos carreados aos autos. 

Assim, inobstante haja entendimento jurisprudencial em contrário acerca 

do tema, filio-me àqueles firmados nos seguintes julgados: “AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.181.288 - PR (2017/0255272-6) RELATORA : 

MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES AGRAVANTE : ESTADO DO PARANÁ 

PROCURADORES : ERNESTO ALESSANDRO TAVARES E OUTRO (S) - 

PR029813 CAROLINA KUMMER TREVISAN - PR044406 AGRAVADO : 

GERALDO J. COAN & CIA. LTDA ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO 

NOS AUTOS - SE000000M DECISÃO. (...) "TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO, EM FACE DO SÓCIO-GERENTE. 

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO CONTEXTO 

FÁTICO DOS AUTOS, CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DE DISSOLUÇÃO 

IRREGULAR DA SOCIEDADE. SÚMULA 435 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisao publicada 

em 08/08/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra 

decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na esteira da jurisprudência 

do STJ, 'é firme a orientação no sentido de que a dissolução irregular da 

empresa sem deixar bens para garantir os débitos, ao contrário do simples 

inadimplemento do tributo, enseja o redirecionamento da execução fiscal 
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contra os sócios-gerentes, independentemente de restar caracterizada a 

existência de culpa ou dolo por parte desses' (STJ, AgRg no AREsp 

743.185/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 

16/09/2015). III. Nos termos da Súmula 435 do STJ, 'presume-se dissolvida 

irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, 

sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o 

redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente'. IV. No caso 

dos autos, consoante se extrai da premissa fática delineada pelo Tribunal 

de origem, verifica-se que foi autorizado o redirecionamento da Execução 

Fiscal contra o sócio-gerente, em virtude da constatação de que houve a 

dissolução irregular da sociedade empresária, que deixou de funcionar no 

seu domicílio fiscal. V. Estando o acórdão recorrido em consonância com 

a jurisprudência sedimentada nesta Corte, afigura-se acertada a decisão 

ora agravada que, com fundamento nas Súmulas 83 e 435 do STJ, obstou 

o processamento do Recurso Especial. VI. Na forma da jurisprudência, 'a 

análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese 

sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea 'a' do 

permissivo constitucional' (STJ, AgInt no AREsp 912.838/BA, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2017). VII. Agravo 

interno improvido" (STJ, AgInt no AREsp 948.560/SC, Rel. Ministra 

ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017). No 

caso, entretanto, conforme exposto alhures, a empresa continua suas 

atividades em sua sede, em São Paulo, o que leva a crer que possui bens 

para a satisfação dos créditos tributários ora perseguidos. Além disso, da 

leitura do acórdão recorrido, constata-se que a ordem é que a execução 

prossiga com a matriz sem seu pólo passivo, circunstância que evidencia 

a ausência de prejuízo ao erário Paranaense. Em face do exposto, com 

fundamento do art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do 

Agravo para negar provimento ao Recurso Especial. Deixo de majorar os 

honorários advocatícios, tendo em vista que o Recurso Especial foi 

interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, tal como 

dispõe o Enunciado administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos 

interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, 

será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na 

forma do art. 85, § 11, do novo CPC"). I. Brasília (DF), 23 de fevereiro de 

2018. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora.” (STJ - AREsp: 

1181288 PR 2017/0255272-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

Data de Publicação: DJ 01/03/2018). Grifo nosso. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO 

DA EXECUÇÃO FISCAL PARA OS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. 

ENCERRAMENTO DE FILIAL QUE NÃO REPRESENTA A DISSOLVIÇÃO 

IRREGULAR DA EMPRESA. EMPRESA QUE PERMANECE EM ATIVIDADE. 

DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” 

(TJPR - 3ª C. Cível - 0038507-82.2018.8.16.0000 - Maringá - Rel.: 

Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha - J. 27.02.2019) (TJ-PR - 

AI: 00385078220188160000 PR 0038507-82.2018.8.16.0000 (Acórdão), 

Relator: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha, Data de 

Julgamento: 27/02/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2019). 

Grifo nosso. 2) INTIME-SE a parte executada da penhora sob o ID 

19122513 por meio do causídico constituído, consignando-se que, em que 

pese ser admitida a oposição de embargos à execução com garantia 

parcial do juízo, cediço que referida garantia deve ser minimamente eficaz, 

sob pena de rejeição preliminar dos embargos. 3) Tocante à solicitação de 

pagamento da diligência realizada pela Sra. Oficial de Justiça (ID 19122510 

- Pág. 1), DEIXO de determinar a intimação da parte exequente para 

proceder ao requisitado, tendo em vista a decisão proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça, suspendendo a liminar concedida no Mandado de 

Segurança nº 2.899-MT, que garantia o depósito prévio das diligências 

para os Oficiais de Justiça em cumprimento aos mandados em ações 

a ju izadas  pe la  Fazenda Púb l i ca  (O f í c io  C i rcu la r  n º 

213/2017-GAB-04-CGJ). 4) Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar andamento no feito 

pugnando o que entender por direito. Intimem-se. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 24 de abril de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001882-78.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NICASSIA BRUNA VALENTINI (REQUERENTE)

TELLIA VALENTINI PIRES ROTHBARTH (REQUERENTE)

NAYARA ITALA VALENTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO VALENTINI (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001882-78.2020.8.11.0007 1) Considerando que, in 

casu, transcorreu in albis o prazo de 60 (sessenta) minutos para juntada 

da guia que trata o §2º do art. 2º, do Provimento n. 22/2016 da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, INTIME-SE o requerente 

para que, no prazo de 12 horas, comprove o recolhimento das custas e 

taxas da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. 2) Transcorrido in 

albis o prazo estabelecido no item "1", CERTIFIQUE-SE e façam-se os 

autos conclusos para sentença. Às providencias. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 24 de abril de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003521-68.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003521-68.2019.8.11.0007 Intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (dias), manifeste nos autos acerca dos 

embargos de declaração opostos sob ID. 31499937. Após, concluso para 

análise. Alta Floresta, MT, 24 de abril de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003502-62.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003502-62.2019.8.11.0007 Intime-se a parte autora 

para que no prazo de 15 (dias), manifeste-se nos autos acerca dos 

embargos de declaração opostos sob ID. 31500079. Após, conclusos 

para análise. Alta Floresta, MT, 24 de abril de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003503-47.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003503-47.2019.8.11.0007 Intime-se a parte autora 

para que no prazo de 15 (dias), manifeste-se nos autos acerca dos 

embargos de declaração opostos sob ID. 31500397. Após, concluso para 

análise. Alta Floresta, MT, 24 de abril de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001868-94.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JARENILDA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001868-94.2020.8.11.0007 REQUERENTE: JARENILDA DA 

SILVA FERREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Não se 

desconhece o disposto na Lei nº. 7.115/83, porém é certo que se tratando 

de declaração emitida unilateralmente pela parte, que desmunida de 

qualquer outro documento não tem força probante. Com efeito, apesar de 

inexistir legislação sobre quais os documentos devem ser aceitos para 

comprovar o endereço, usualmente o Governo Federal tem adotado a 

seguinte relação: 1) contas água, luz, telefone (celular ou fixo); 2) 

contrato de aluguel com firma reconhecida em cartório; 3) declaração do 

Imposto de Renda relativo ao último; 4) contracheque emitido por órgão 

público; 5) demonstrativos enviados pelo INSS ou SRF; 6) termo de 

rescisão de contrato de trabalho; 7) boleto de cobrança de plano de 

saúde, condomínio, financiamento imobiliário ou mensalidade escolar; 8) 

fatura de cartão de crédito; 9) extrato do FGTS enviado pela Caixa 

Econômica Federal; 10) carnê de cobrança de IPTU ou IPVA; 11) registro 

de Licenciamento de veículos; 12) multa de trânsito; 13) laudo de avaliação 

de imóvel emitido pela Caixa Econômica Federal; 14) escritura de imóvel. 

De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios 

de competência para julgamento das causas estabelecidos naquela lei, 

bem como que a competência do juiz é um dos pressupostos processuais 

indispensáveis ao deslinde do feito. Ademais, não se pode olvidar que no 

bo jo  dos  au tos  n º .  0042256-48 .2018 .8 .11 .0000  e  n º . 

0042770-98.2018.811.0000, a Presidência do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso recomendou que os 

serventuários da justiça atuem com maior rigor quanto à comprovação do 

domicílio das partes, visando evitar a prática de fraude. Desse modo, 

antes de apreciar o pedido de tutela antecipada, INTIME-SE a parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, comprovando o 

domicílio nesta comarca, através de qualquer dos documentos declinados 

na relação supratranscrita, sob pena de extinção. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 24 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004056-94.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Estado de Mato Grosso, para no 

prazo de 60 dias, quitar a requisição de pequeno valor - RPV. Certifico 

ainda que a decisão que determina a expedição da RPV - ID nº 31416789, 

acompanhada do cálculo atualizado - ID nº 31496436, valerá como ofício 

requisitório de pequeno valor, nos termos do artigo 6º do Provimento nº 

20/2020 do Conselho da Magistratura.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001365-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PRAXEDES BRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos à execução interpostos pela parte executada 

no ID nº 31439198, são tempestivos, bem como garantiu o juízo no ID nº 

31439203. Certifico que procedo a intimação da parte exequente, para no 

prazo de 05 dias, manifestar acerca dos embargos de execução opostos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-86.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA BARBOSA FERREIRA BENKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001875-86.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:LUCELIA 

BARBOSA FERREIRA BENKE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANI 

BETO ROSSI POLO PASSIVO: BANCO DAYCOVAL S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001862-87.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FELIPE SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001862-87.2020.8.11.0007 REQUERENTE: NELSON FELIPE 

SANTIAGO REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Antes de apreciar o pedido de antecipação de tutela, 

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

petição inicial para juntar ao processo o consumo de energia elétrica dos 

últimos 12 (doze) meses, sob pena de indeferimento do pleito. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 24 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001876-71.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE KELLY DE SOUZA BERTOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001876-71.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:REGIANE KELLY 

DE SOUZA BERTOLA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REGINA DA 

SILVA SOUZA, LUIS AUGUSTO CUISSI POLO PASSIVO: ROBERTO 

CARDOSO DE OLIVEIRA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003736-44.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VIANA DE ARAUJO MUNHOZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico ainda, que a guia única nº 40435, foi devidamente recolhida. 

Certifico que procedo a intimação da Parte Recorrida/autora, do inteiro teor 

do Recurso apresentado no ID - 40435, bem como, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Alta Floresta, 24 de 

abril de 2020. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010712-60.2010.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICA LUBRIFICANTES COMERCIO DE AUTOPARTES OSASCO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802-N 

(ADVOGADO(A))

 

1. Ao compulsar os autos constata-se que a penhora online restou 

inexitosa (evento n. 122) 2. Antes de determinar a expedição de mandado 

de penhora, determino a intimação do exequente para que apresente, no 

prazo de 05 (cinco dias) demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. 3. Decorrido o prazo, conclusos independente de manifestação. 

Alta Floresta, 01.08.2016 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-56.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUELI FERREIRA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001877-56.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:QUELI FERREIRA 

DA SILVA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REGINA DA 

SILVA SOUZA, LUIS AUGUSTO CUISSI POLO PASSIVO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-56.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUELI FERREIRA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001878-41.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:CLEITON 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REGINA DA 

SILVA SOUZA, LUIS AUGUSTO CUISSI POLO PASSIVO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-56.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUELI FERREIRA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001879-26.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:LAUDICEIA DE 

PAIVA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REGINA DA 

SILVA SOUZA, LUIS AUGUSTO CUISSI POLO PASSIVO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002622-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NATALIA GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002622-70.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA NATALIA 

GOMES VIEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. A parte ré informa 

que efetuou o pagamento integral da condenação e a parte autora 

concorda com o valor depositado, bem como informa a conta para 

transferência do valor. EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte 

credora, desde que tenha poder expresso para receber no instrumento de 

procuração. Intimem-se. Após, arquive-se, com as formalidades de praxe. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0000563-05.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713-O (ADVOGADO(A))
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LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT12856-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 0000563-05.2014.8.11.0007 AUTOR: MARIA CONCEICAO 

FERREIRA DA SILVA REU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. 

Intime-se a parte autora do retorno dos autos da Turma Recursal. Caso 

decorra o prazo de 15 (quinze) dias sem manifestação da autora, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de praxe, nos termos do 

artigo 1006 da CNGC/MT. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de abril de 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0000631-52.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RODRIGUES DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT12856-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 0000631-52.2014.8.11.0007 AUTOR: LUZIA RODRIGUES DA 

ROCHA REU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. Intime-se a parte 

autora do retorno dos autos da Turma Recursal. Caso decorra o prazo de 

15 (quinze) dias sem manifestação da autora, arquivem-se os autos, com 

as baixas e cautelas de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0001009-08.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO LUIZ DE CARVALHO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ROSANGELA PENDLOSKI OAB - MT0003256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 0001009-08.2014.8.11.0007 AUTOR: AUGUSTO LUIZ DE 

CARVALHO FILHO REU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. Intime-se 

a parte autora do retorno dos autos da Turma Recursal. Caso decorra o 

prazo de 15 (quinze) dias sem manifestação da parte autora, arquivem-se 

os autos, com as baixas e cautelas de praxe, nos termos do artigo 1006 

da CNGC/MT. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005576-89.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO EVANGELISTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005576-89.2019.8.11.0007 REQUERENTE: BENEDITO 

EVANGELISTA FILHO REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

Vistos. INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita apresentado 

pela parte recorrente, uma vez que foi condenada nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, de sorte que a litigância de má-fé não 

se coaduna com a justiça gratuita, pois o litigante não pode ser premiado 

com qualquer benesse processual. A respeito do assunto segue a 

jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: 

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGA 

CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a 

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 

a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 

visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: Assinatura 

presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. Recurso 

Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado Especial Cível 

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DE 

OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC. Age 

de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante 

este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além 

do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja 

a manutenção da improcedência, razão pela qual, aplico a pena de 

litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa . SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se coaduna com a 

gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um prêmio ao litigante 

que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de forma gratuita, razão 

pela qual, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida, razão 

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, nos moldes do artigo 55 da 

Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda de 

litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” No mesmo sentido decidiu a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso no bojo do Mandado de 

Segurança nº 1000182-10.2018.8.11.9005 impetrado em face de decisão 

proferida por este Juízo, in verbis: “MANDADO DE 

SEGURANÇA-INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA-HIPOSSUFICIÊNCIA 

N Ã O  C O M P R O V A D A - C O N D E N A Ç Ã O  L I T I G Â N C I A  D E 

MÁ-FÉ-POSSIBILIDADE-DECISÃO MANTIDA-SEGURANÇA DENEGADA. 1. 

Nosa casos de condenação por litigência de má-fé, não há que se falar 

em concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita conforme 

dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e o artigo 98, §4º do CPC, mesmo 

que comprovada sua hipossuficiência, isso não a exime do pagamento da 

multa. 2. Decisão confirmada por seus próprios fundamentos. 3. Ordem 
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denegada de plano.” Ademais, o Enunciado nº 114 do Fonaje dispõe que 

"A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé." Sendo assim, ainda que deferida a gratuidade da 

Justiça, o recorrente não pose ser eximido de pagar as custas 

processuais. INTIME-SE a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, 

conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 24 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001654-06.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUBE MAIS ADMINISTRADORA S/C LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001654-06.2020.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA DE 

JESUS CARVALHO REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA, CLUBE MAIS 

ADMINISTRADORA S/C LTDA Vistos, etc. Recebo a petição inicial, eis que 

devidamente emendada. Trata-se de pedido de concessão de tutela 

provisória, visando a retirada do nome da parte requerente dos cadastros 

restritivos ao crédito. Analisando os documentos apresentados, em 

confronto lógico com os argumentos expendidos pela parte autora, 

verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento da tutela de 

urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a probabilidade do direito 

está revelada pelos documentos acostados aos autos, deles 

transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado. De 

igual modo, o perigo de dano é evidente, pois todos sabem que são 

funestos os prejuízos decorrentes dos registros insertos nos órgãos que 

restringem o crédito, trazendo efeitos negativos de maior relevância e 

gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher da parte 

autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até decisão 

judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Nesse sentido, 

segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR 

CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – LIMINAR DEFERIDA – 

COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA 

MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESACERTO DA 

MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – ART 461, §§ 4º E 5º 

DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – 

PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e desprovido. A 

astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que visa a 

pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo a 

pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, consubstanciada 

em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. Estando 

presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, sobretudo 

em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do magistrado 

que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros insertos 

nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de multa diária. 

Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 500,00), estando 

dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Na fase 

executória, se houver excesso, o magistrado poderá decotar o valor para 

patamar mais justo, tratando-se de decisão momentânea. Não há qualquer 

exigüidade o prazo concedido para cumprimento da obrigação que não 

contem qualquer complexidade (48 horas).” (AI 155563/2014, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015). Assim, por estarem presentes 

os requisitos legais no caso em questão, que versa sobre relação de 

consumo, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, 

§3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que a parte requerida promova a exclusão do 

nome da parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao 

débito objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). OFICIE-SE os órgãos de proteção 

ao crédito para cumprimento da determinação supra, pelo meio mais 

célere, a fim de obter o resultado prático da medida. No tocante ao pedido 

de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de abril de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001876-71.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE KELLY DE SOUZA BERTOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001876-71.2020.8.11.0007 AUTOR: REGIANE KELLY DE 

SOUZA BERTOLA REQUERIDO: ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME 

Vistos. Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória de urgência, 

visando a retirada do nome da parte requerente dos cadastros restritivos 

ao crédito, sob a alegação de que a inscrição é indevida. Compulsando os 

autos, verifico ausente um dos requisitos que enseja a concessão da 

medida liminar pleiteada consistente no fundado receio de dano irreparável 

ou difícil reparação, razão porque deve ser indeferida a tutela de urgência. 

De fato, o perigo da demora é inexistente, eis que o aguardo do 

provimento final não acarretará prejuízo algum para a parte reclamante, 

sobretudo porque o apontamento foi realizado há mais de um ano, ou seja, 

em data muito anterior ao ajuizamento da presente ação, constatação que, 

inicialmente, afasta o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação que tal anotação poderia causar. Ora, se a parte autora nada 

fez desde aquela data, ajuizando a demanda somente após mais de um 

ano da negativação de seu nome, é provável que não tenha 

experimentado nenhum receio de dano. Nos casos em que os fatos 

alegados pela parte ocorreram em momento longínquo em relação ao 

ajuizamento da ação e há o pleito de tutela provisória de urgência, segue o 

entendimento jurisprudencial: “AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - 

AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO - INDEFERIMENTO. Para a concessão da 

antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de 

forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado 

o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório. 

Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela 

antecipada pretendida. [...] Feitas tais considerações, verifica-se que 

nestes autos não se encontram presentes todos os requisitos elencados 

no art. 273 do CPC, em face da ausência do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, isso porque, observa-se que 

transcorreram aproximadamente um ano e meio entre a exclusão do autor 

dos quadros de cooperados da agravante e o ajuizamento da ação em 

comento, o que contraria a alegação do agravado de que estaria sofrendo 

sérios prejuízos com o seu afastamento.” (TJMG, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0024.10.072653-8/001 - 18ª CÂMARA CÍVEL 

DO TJMG - Relator: Des.(a) ARNALDO MACIEL - Data do Julgamento: 

09/11/2010). Assim, ausente o perigo da demora, há de ser indeferido o 

pedido de tutela de urgência. Neste sentido, colaciono: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. LIMINAR NÃO CONCEDIDA. REQUISITOS DO ART. 273 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS. O deferimento da 

tutela antecipada pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no 

art. 273 do Código de Processo Civil. Caso em que carece o pedido da 
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parte autora de prova inequívoca do direito e da verossimilhança de suas 

alegações, pois os elementos trazidos aos autos não se mostram 

suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito argüido. 

NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO 

RELATOR.” (TJMG, Agravo de Instrumento Nº 70054437157, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal 

Pra, Julgado em 09/05/2013). “AGRAVO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE 

INSCRIÇÃO NO SPC E NO SERASA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Caso em 

que, em observância ao disposto no artigo 273 do Código de Processo 

Civil , impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido 

de concessão de antecipação de tutela, pois há que se aguardar ao 

menos a formação do contraditório para que se possa aferir a força das 

alegações veiculadas. AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo Nº 

70057497349, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 05/12/2013). Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória em razão da ausência dos 

requisitos legais autorizadores. Saliento que tal medida tem caráter de 

reversibilidade, podendo, a qualquer momento, ser modificada, caso sejam 

trazidos novos elementos aos autos. No tocante ao pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação já designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-86.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA BARBOSA FERREIRA BENKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001875-86.2020.8.11.0007 REQUERENTE: LUCELIA 

BARBOSA FERREIRA BENKE REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão de liminar, visando a 

suspensão de descontos decorrentes de cartão de crédito consignado em 

folha de pagamento que a parte autora alega ser indevido. Sustenta a 

parte autora que pretendia contratar um empréstimo consignado, porém, 

foi induzida a erro pela instituição ré e contratou cartão de crédito 

consignado, sem sequer ter utilizado qualquer cartão de crédito. Afirma 

que já pagou inúmeras prestações, porém, a dívida é impagável. 

Analisando os documentos apresentados, em confronto lógico com os 

argumentos expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos 

exigidos para o deferimento do pedido liminar. Com efeito, a 

verossimilhança da alegação está revelada pelos documentos acostados 

aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do vício 

de consentimento invocado, já que os empréstimos concedidos na 

modalidade cartão de crédito consignado em muitos casos são revestidos 

de abusividade, em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, em 

decorrência da falha do dever de informar o consumidor. O perigo da 

demora, de igual modo, é evidente, pois a manutenção dos descontos até 

então feitos diretamente na folha de pagamento da parte autora poderá 

privar a requerente de gerenciar de maneira adequada seus gastos 

mensais. Ademais, o perigo de irreversibilidade da medida, em casos como 

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

cobranças poderão ser efetuadas pela parte requerida. A orientação 

jurisprudencial é clara no sentido de que em casos semelhantes é 

acertada a decisão que determina a suspensão dos descontos efetuados 

diretamente em folha de pagamento da parte. Veja-se: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO 

DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Verificado o preenchimento 

dos requisitos do artigo 300, caput, do CPC, aconselhável, por ora, a 

manutenção da decisão interlocutória que entendeu por deferir a 

antecipação de tutela de urgência, pois presentes os elementos 

autorizadores para tanto. Os documentos acostados pela parte agravante 

não demonstram que a parte autora tinha informações suficientes e claras 

acerca da modalidade imposta – Carta de Crédito Consignado com 

Reserva de Margem Consignável. Assim, a fim de evitar prejuízo à parte 

autora, cabível a manutenção da decisão de antecipação de tutela que 

deferiu a suspensão dos descontos e cancelamento da Reserva de 

Margem Consignável. Cumpre esclarecer que o cancelamento da Reserva 

de Margem Consignável não representa medida irreversível à parte 

agravante, pois caso comprovado no decorrer da instrução processual 

que a autora tinha informação suficiente acerca da contratação do cartão 

de crédito consignado poderá esta ser restabelecida no modo em que 

contratado. Decisão agravada mantida, no ponto. MULTA DIÁRIA. 

Possibilidade. Inteligência dos artigos 536, § 1º, e 537, ambos do CPC. 

VALOR DA ASTREINTES. MANUTENÇÃO. Embora a natureza apenas 

inibitória da multa diária, deve ela atender ao princípio da proporcionalidade 

e não importar em enriquecimento indevido da parte beneficiária. 

Arbitramento na origem de acordo com os parâmetros adotados por esta 

Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de 

Instrumento, Nº 70080505720, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 

29-05-2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

SUSPENSÃO DO DESCONTO DA PARCELA MENSAL DO EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO NOS PROVENTOS DO AGRAVADO – INDÍCIOS DE 

CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DECISÃO MANTIDA – IMPROVIMENTO. 

Havendo indícios que apontam para a contratação fraudulenta de 

empréstimo consignado, os descontos nos proventos do Agravado 

padecem de lastro, tornando acertada a decisão de primeiro grau que, em 

sede de antecipação de tutela, determinou sua suspensão.” (TJMT. AI, 

14430/2013, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 24/09/2013, Data da publicação no DJE 

30/09/2013). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 

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

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

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

DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar que a parte requerida 

promova as medidas administrativas objetivando a suspensão do 

desconto mensal das parcelas referentes à relação jurídica objeto da 

presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada evento de 

descumprimento. Atente-se a parte autora que deverá manter a reserva 

de margem consignável relativa ao valor até então descontado pela 

requerida objeto do presente processo, sob pena de responsabilização. 

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

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

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

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Ademais, tendo em vista que estão em vigor diversas 

medidas visando o combate à pandemia do COVID-19, o que certamente 

pode dificultar ou até mesmo impedir o requerido de cumprir a liminar, 

determino, ainda, que seja OFICIADO eletronicamente a Secretaria de 

Finanças do Município de Alta Floresta, requisitando o imediato 

cumprimento da liminar, consistente na suspensão na folha de pagamento 

da autora do desconto mensal das parcelas referentes à relação jurídica 

objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem 

como para que seja reservada a margem consignável relativa ao contrato 

objeto desta ação até o deslinde do processo judicial. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação já designada. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000502-20.2020.8.11.0007 REQUERENTE: EDZON LUIZ 

LACERDA JUNIOR REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos etc., Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer proposta por Edzon Luiz Lacerda Junior em desfavor de MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, objetivando o reconhecimento da 

ilegalidade dos descontos de contribuição previdenciária sobre verbas de 

caráter provisório (adicional noturno), no período de 01/2015 até 01/2020, 

com a consequente restituição de R$ 6.230,48. A tutela de urgência foi 

concedida mediante decisão de Id nº 29100361. Citado, o requerido 

apresentou contestação, sendo dispensado o comparecimento das partes 

em audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC). Atento aos termos do artigo 

355, inciso I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto à 

delimitação da responsabilidade do requerido, verifico que o pedido de 

restituição de contribuição previdenciária abrange período posterior a 

janeiro/2015, relativo ao servidor na ativa. Com efeito, a LC nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT-PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, portanto, competente para responder pelas 

restituições de contribuição previdenciária a partir de sua criação 

(01/01/2015). Diante do exposto, reconheço a limitação da cobrança a 

partir de janeiro/2015 ao requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – 

MTPREV. Quanto a impugnação ao pleito de justiça gratuita, não há que se 

falar em cobrança de custas, taxas e despesas no primeiro grau de 

jurisdição, em razão do disposto no artigo 54, da Lei nº 9.099/95. 

Analisadas as questões preliminares, julgo o mérito. Passo a analisar o 

pedido de restituição de valor relativo a contribuição previdenciária sobre 

parcela correspondente a verba de natureza indenizatória pelo período de 

01/2015 até 01/2020. Como é cediço, o STF em julgamento com 

repercussão geral fixou a seguinte tese: “Tema 163: Não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade” – RE 

593068/SC. A tese firmada pela Corte Superior se amolda ao caso 

concreto, tendo o requerente comprovado documentalmente os descontos 

de contribuição previdenciária efetuados sobre o adicional noturno. Nesse 

sentido, eis o entendimento jurisprudencial Supremo Tribunal Federal: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE 

PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O regime 

previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas 

normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores 

sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. 

A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa 

claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição 

previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham 

“repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as 

verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão 

contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição 

previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo 

ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade 

para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do 

tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão 

geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘ADICIONAL NOTURNO’ e 

‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso 

extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. 

(Ministro Luís Roberto Barroso – Relator – Recurso Extraordinário 593.068 

Santa Catarina - Data De Publicação Dje 22/03/2019 - Ata nº 34/2019. DJE 

nº 56, divulgado em 21/03/2019).” Sobre o tema, a Egrégia Turma Recursal 

do Estado de Mato Grosso assim tem se posicionado: “SERVIDOR 

PÚBLICO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS 

A TÍTULOS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E 

HORAS EXTRAS – VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL 

(TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Não incide contribuição previdenciária sobre 

verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional 

noturno e adicional de insalubridade, precedentes do STF.” (N.U 

0001925-10.2014.8.11.0050, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, 

Publicado no DJE 13/03/2020). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO 

DA TURMA RECURSAL ÚNICA – REPERCUSSÃO GERAL COM MÉRITO 

JULGADO – TEMA 163 STF – DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030 DO CPC – SERVIDOR PÚBLICO – 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE REGIME DE PLANTÃO 

E ADICIONAL NOTURNO – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – 

RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 

ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 

Juízo de retratação positivo para fins de adequação do acórdão proferido 

pela Turma Recursal Única em conformidade com a orientação firmada 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 163.Não incide 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do SERVIDOR PÚBLICO, tais como terço de 

férias, serviços extraordinários, ADICIONAL NOTURNO e ADICIONAL de 

insalubridade, precedentes do STF.” (N.U 1001021-52.2016.8.11.0001, 

TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal 

Única, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019). Verifico, 

portanto, que o caso tratado nos autos se encontra pacificado na 

jurisprudência, de modo que a incidência do desconto previdenciário deve 

ser limitada tão somente à remuneração relativa ao cargo efetivo. Extrai-se 

das fichas financeiras da parte requerente que a contribuição 

previdenciária de 11% (onze por cento) incidiu sobre o valor pago a título 

de adicional noturno. Desse modo, a parte requerente faz jus ao 

recebimento das diferenças que lhe foram cobradas a maior, haja vista a 

incidência indevida da alíquota previdenciária, por se tratar de verba que 

não é incorporada à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria. Quanto ao cálculo apresentado nestes autos 

no Id nº 29029937 verifico que apresenta o valor principal, acrescido de 

correção monetária IGP-DI (FGV) relacionado ao período de 01/2015 até 

01/2020 (atualizado até 06/2019). Nos casos de repetição de indébito de 

natureza tributária, as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a 

aplicação dos mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige 

seus créditos tributários, ou seja, a correção monetária incide a partir do 

pagamento indevido e os juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. 

Nesse sentido: “(...) Sobre o indébito incide correção monetária com base 

no IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% a.m., conforme disposto no art. 

42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei 

Estadual n. 7.900/03.” (Ap 13941/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 

09/07/2013). A Súmula 188 do STJ dispõe que “os juros moratórios, na 

repetição do indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da 

sentença”. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: 

I) DECLARAR a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as 

parcelas recebidas de adicional noturno, e; II) CONDENAR o requerido a 

restituição dos valores descontados a maior, no período de 01/2015 a 

01/2020, totalizando R$ 6.230,48 (Seis Mil Duzentos e Trinta Reais e 

Quarenta e Oito Centavos), acrescido de correção monetária pelo Índice 

Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), desde o 

desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do 

trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos 

do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transcorrido o prazo recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

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

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001635-05.2017.8.11.0007 REQUERENTE: GAS NORTE 

COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME REQUERIDO: ELETRO ENERGY 

MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I 

– Mérito Cuida-se de ação de cobrança proposta por Gás Norte Comércio 

de Oxigênio LTDA, alegando que comercializou com a requerida, sendo 

credora da quantia total de R$ 28.304,06 (vinte e oito mil trezentos e 

quatro reais e seis centavos), relativos as notas fiscais de mercadorias e 

serviços fornecidos pela requerente a requerida, onde a cada nota fiscal 

emitida a requerente extraiu boleto bancário que foram entregues a 

requerida para pagamento, contudo, a ré nunca adimpliu com sua 

obrigação. Argumenta que a requerida possuí sede no Estado de São 

Paulo e deslocou-se até a região norte do Mato Grosso para prestar 

serviços a uma das usinas instaladas na região, onde os colaboradores 

da requerente deslocavam-se até o canteiro de obra levando as 

mercadorias solicitadas (conforme orçamentos assinados) pela requerida 

e em seguida coletavam assinatura nos orçamentos, e em algumas 

situações, devido à urgência e a distância, deixava-se para assinar o 

canhoto da nota fiscal e duplicata posteriormente. No entanto, tal prática 

nunca impediu o pagamento da requerida em relação a outras aquisições 

de mercadoria, conforme já demostrado com a relação das notas fiscais 

emitidas e pagas. Citado e intimado o requerido na data de 18/01/2020, 

mediante AR juntado no Id nº 29189826, este deixou de apresentar 

contestação e não compareceu à Sessão de Conciliação realizada em 

05/02/2020 (Id nº 28875002), razão pela qual o autor requereu a 

decretação da revelia. Desse modo, forçoso faz-se reconhecer a revelia 

do demandado, nos termos do artigo 20 da Lei nº. 9.099/95 e 344 do CPC, 

que dispõem: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor. Via de consequência, o julgamento antecipado 

da lide é à medida que se impõe, conforme vemos: Art. 355. O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: II - o réu for revel, 

ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, 

na forma do art. 349. Diante da inércia da parte requerida, este abdicou de 

quaisquer defesas quando da ausência de contestação ao pleito, ocasião 

em que restou estabelecida a sua revelia. Compulsando os autos, verifico 

que entre as partes houve transação comercial representada pelo termo 

de responsabilidade de Id nº 8203630, havendo o fornecimento de 

produtos da autora para a parte ré comprovadas pelas notas fiscais, 

e-mail e canhotos emitidos em nome da requerida. Ressalta-se que a 

entrega das mercadorias e recebimento pela requerida restou evidenciada 

pelas assinaturas constantes nos canhotos, e aquelas que não contém 

assinatura presumem-se recebidas, diante da inércia da ré em 

impugná-las, presumindo verdadeiro os fatos alegados na exordial. Neste 

sentido, colaciono as jurisprudências: EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 

EMISSÃO DE DUPLICATAS (2). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO. 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA (COMPRA E VENDA DE 

PRODUTOS). EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE 

PAGAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA PROCEDENTE. RECURSO 

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Regularizado o 

defeito processual detectado, além de ter sido acostada procuração 

subscrita pela pessoa legítima não se revela adequando o acolhimento da 

preliminar de ilegitimidade suscitada diante da regularização do pólo ativo, 

tempestivamente promovida pela parte autora. Preliminar de ilegitimidade 

ativa ad causam rejeitada.2. Conquanto não haja aceite nas duplicatas, 

extrai-se das notas fiscais acostadas aos autos pela demandante/apelada 

que as mercadorias foram recebidas por uma pessoa de nome "Geraldo", 

o qual se presume ser funcionário ou preposto da ré mesmo porque não 

houve nenhuma impugnação da demandada acerca desse fato (fls. 12 e 

13). 3. Ademais, infere-se das referidas notas fiscais que os produtos 

foram enviados e entregues para o endereço da ré, o mesmo por ela 

informado nos autos, razão pela qual se conclui que as mercadorias 

chegaram ao destino e foram recebidas pela recorrente. 4. Há, ainda, nos 

autos, documento (comprovante de entrega) emitido pela transportadora 

que procedeu ao frete dos produtos. Nessa documentação, constam os 

endereços corretos da remetente (Indústria de Papel Gordinho Braune) e 

da destinatária (Topforms Formulários do Nordeste) bem como a 

informação de que as mercadorias foram recebidas em perfeitas 

condições no destino no dia 07/03/2003. (fl. 14). 5. Desta feita, tais 

documentos são, portanto, suficientes para demonstrar a existência, 

validade e eficácia dos títulos de crédito (2 duplicatas) e, 

consequentemente, a relação jurídica subjacente (compra e venda de 

mercadorias). 6. Apelo improvido. Sentença mantida. (TJPE: 

00001348920058171590, Relator: JOVALDO NUNES GOMES, Data de 

Julgamento: 12/02/2020, 2ª CÂMARA EXTRAORDINÁRIA CÍVEL, Data de 

Publicação: 27/02/2020). EMENTA: APELAÇÃO - Ação de cobrança. 

Compra de produtos. Notas fiscais com recebimento da mercadoria. 

Inadimplência. Ausência de defesa. Revelia. Decisão de procedência. 

Prescrição – Matéria de ordem pública. Cabe apreciação. Aplicação do 

prazo do art. 206, §5º, inciso I do atual Código Civil. Precedentes. Não 

configuração.Documentos trazidos com a apelação que deveriam ter sido 

trazidos com a contestação, já que não são novos. Impossibilidade de 

conhecimento. Preclusão diante da exibição tardia. Inteligência do art. 336 

e 342 do nCPC. Sentença de mantida e confirmada, por seus próprios 

fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido. 

(TJSP - Apelação Cível \/ Espécies de Títulos de Crédito: 

00032371120148260177, Relator: FLÁVIO CUNHA DA SILVA, Data de 

Julgamento: 14/02/2020, 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de 

Publicação: 14/02/2020). E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 

CONCEDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE 

ÀS DEMAIS FASES DO PROCESSO – DUPLICATA VÁLIDA – 

MERCADORIAS ENTREGUES PARA O DEVEDOR – ASSINATURA DE 

TERCEIRO NO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO – IRRELEVÂNCIA – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Uma vez 

deferido o benefício da gratuidade da justiça, este estende-se a todas as 

fases do processo e em todas as instâncias, até decisão final do litígio ou 

sua revogação. A duplicata sem aceite é válida, desde que provada a 

entrega das mercadorias discutidas no título de crédito no endereço 

apontado pelo sacado como sendo seu. Em se tratando de débito 

representado por notas fiscais de compra e venda de mercadorias, 

acompanhadas de documentos comprobatórios da entrega para terceiros, 

sem que a parte apelante tenha feito prova de seu alegado direito 

modificativo, a sua condenação para adimplir o valor cobrado se impõe. 

(TJMS - Apelação Cível \/ Duplicata: 08035437520188120021, Relator: JUIZ 

LUIZ ANTÔNIO CAVASSA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/03/2020, 

1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2020). A míngua de outras 

provas e pela inércia de contestação do requerido, a procedência da ação 

é medida que se impõem. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, o pedido autoral, com suporte do art. 487, inciso I, do CPC 

para condenar o requerido no pagamento à parte autora da importância de 

R$ 28.304,06 (vinte e oito mil trezentos e quatro reais e seis centavos), 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, 

CC) e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do inadimplemento. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da 

presente sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-18.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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PABLO COMPER GERONIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000528-18.2020.8.11.0007 REQUERENTE: PABLO COMPER 

GERONIMO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos 

etc., Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

proposta por Pablo Comper Geronimo em desfavor de MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV, objetivando o reconhecimento da ilegalidade dos 

descontos de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter 

provisório (adicional noturno), no período de 09/2015 até 01/2020, com a 

consequente restituição de R$ 2.761,56. A tutela de urgência foi 

concedida mediante decisão de Id nº 29102777. Citado, o requerido 

apresentou contestação, sendo dispensado o comparecimento das partes 

em audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC). Atento aos termos do artigo 

355, inciso I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto à 

delimitação da responsabilidade do requerido, verifico que o pedido de 

restituição de contribuição previdenciária abrange período posterior a 

janeiro/2015, relativo ao servidor na ativa. Com efeito, a LC nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT-PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, portanto, competente para responder pelas 

restituições de contribuição previdenciária a partir de sua criação 

(01/01/2015). Diante do exposto, reconheço a limitação da cobrança a 

partir de janeiro/2015 ao requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – 

MTPREV. Quanto a impugnação ao pleito de justiça gratuita, não há que se 

falar em cobrança de custas, taxas e despesas no primeiro grau de 

jurisdição, em razão do disposto no artigo 54, da Lei nº 9.099/95. 

Analisadas as questões preliminares, julgo o mérito. Passo a analisar o 

pedido de restituição de valor relativo a contribuição previdenciária sobre 

parcela correspondente a verba de natureza indenizatória pelo período de 

09/2015 até 01/2020. Como é cediço, o STF em julgamento com 

repercussão geral fixou a seguinte tese: “Tema 163: Não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade” – RE 

593068/SC. A tese firmada pela Corte Superior se amolda ao caso 

concreto, tendo a parte requerente comprovado documentalmente os 

descontos de contribuição previdenciária efetuados sobre o adicional 

noturno. Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial Supremo 

Tribunal Federal: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O 

regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se 

pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores 

sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. 

A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa 

claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição 

previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham 

“repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as 

verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão 

contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição 

previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo 

ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade 

para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do 

tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão 

geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘ADICIONAL NOTURNO’ e 

‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso 

extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. 

(Ministro Luís Roberto Barroso – Relator – Recurso Extraordinário 593.068 

Santa Catarina - Data De Publicação Dje 22/03/2019 - Ata nº 34/2019. DJE 

nº 56, divulgado em 21/03/2019).” Sobre o tema, a Egrégia Turma Recursal 

do Estado de Mato Grosso assim tem se posicionado: “SERVIDOR 

PÚBLICO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS 

A TÍTULOS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E 

HORAS EXTRAS – VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL 

(TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Não incide contribuição previdenciária sobre 

verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional 

noturno e adicional de insalubridade, precedentes do STF.” (N.U 

0001925-10.2014.8.11.0050, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, 

Publicado no DJE 13/03/2020). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO 

DA TURMA RECURSAL ÚNICA – REPERCUSSÃO GERAL COM MÉRITO 

JULGADO – TEMA 163 STF – DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030 DO CPC – SERVIDOR PÚBLICO – 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE REGIME DE PLANTÃO 

E ADICIONAL NOTURNO – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – 

RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 

ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 

Juízo de retratação positivo para fins de adequação do acórdão proferido 

pela Turma Recursal Única em conformidade com a orientação firmada 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 163.Não incide 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do SERVIDOR PÚBLICO, tais como terço de 

férias, serviços extraordinários, ADICIONAL NOTURNO e ADICIONAL de 

insalubridade, precedentes do STF.” (N.U 1001021-52.2016.8.11.0001, 

TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal 

Única, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019). Verifico, 

portanto, que o caso tratado nos autos se encontra pacificado na 

jurisprudência, de modo que a incidência do desconto previdenciário deve 

ser limitada tão somente à remuneração relativa ao cargo efetivo. Extrai-se 

das fichas financeiras da parte requerente que a contribuição 

previdenciária de 11% (onze por cento) incidiu sobre o valor pago a título 

de adicional noturno. Desse modo, a parte requerente faz jus ao 

recebimento das diferenças que lhe foram cobradas a maior, haja vista a 

incidência indevida da alíquota previdenciária, por se tratar de verba que 

não é incorporada à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria. Quanto ao cálculo apresentado nestes autos 

no Id nº 29087879 verifico que apresenta o valor principal, acrescido de 

correção monetária IGP-DI (FGV) relacionado ao período de 09/2015 até 

01/2020 (atualizado até 06/2019). Nos casos de repetição de indébito de 

natureza tributária, as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a 

aplicação dos mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige 

seus créditos tributários, ou seja, a correção monetária incide a partir do 

pagamento indevido e os juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. 

Nesse sentido: “(...) Sobre o indébito incide correção monetária com base 

no IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% a.m., conforme disposto no art. 

42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei 

Estadual n. 7.900/03.” (Ap 13941/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 

09/07/2013). A Súmula 188 do STJ dispõe que “os juros moratórios, na 

repetição do indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da 

sentença”. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: 

I) DECLARAR a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as 

parcelas recebidas de adicional noturno, e; II) CONDENAR o requerido a 

restituição dos valores descontados a maior, no período de 09/2015 a 

01/2020, totalizando R$ 2.761,56 (Dois Mil Setecentos e Sessenta e Um 

Reais e Cinquenta e Seis Centavos), acrescido de correção monetária 

pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), 

desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento 

ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, 

nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 
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9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

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

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-19.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANETE SOARES DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000515-19.2020.8.11.0007 REQUERENTE: EDIVANETE 

SOARES DE SALES REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos etc., Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer proposta por Edivanete Soares de Sales em desfavor de MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, objetivando o reconhecimento da 

ilegalidade dos descontos de contribuição previdenciária sobre verbas de 

caráter provisório (adicional noturno), no período de 10/2016 até 01/2020, 

com a consequente restituição de R$ 1.995,76. A tutela de urgência foi 

concedida mediante decisão de Id nº 29105789. Citado, o requerido 

apresentou contestação, sendo dispensado o comparecimento das partes 

em audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC). Atento aos termos do artigo 

355, inciso I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto à 

delimitação da responsabilidade do requerido, verifico que o pedido de 

restituição de contribuição previdenciária abrange período posterior a 

janeiro/2015, relativo ao servidor na ativa. Com efeito, a LC nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT-PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, portanto, competente para responder pelas 

restituições de contribuição previdenciária a partir de sua criação 

(01/01/2015). Diante do exposto, reconheço a limitação da cobrança a 

partir de janeiro/2015 ao requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – 

MTPREV. Analisadas as questões preliminares, julgo o mérito. Passo a 

analisar o pedido de restituição de valor relativo a contribuição 

previdenciária sobre parcela correspondente a verba de natureza 

indenizatória pelo período de 10/2016 até 01/2020. Como é cediço, o STF 

em julgamento com repercussão geral fixou a seguinte tese: “Tema 163: 

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade” – RE 593068/SC. A tese firmada pela Corte Superior se 

amolda ao caso concreto, tendo a parte requerente comprovado 

documentalmente os descontos de contribuição previdenciária efetuados 

sobre o adicional noturno. Nesse sentido, eis o entendimento 

jurisprudencial Supremo Tribunal Federal: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME 

PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO 

INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, 

aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do 

art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter 

contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 

do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem 

figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. 

Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à 

aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 

incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se 

confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, 

não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante 

à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das 

premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘ADICIONAL NOTURNO’ e ‘adicional de 

insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas. (Ministro Luís 

Roberto Barroso – Relator – Recurso Extraordinário 593.068 Santa 

Catarina - Data De Publicação Dje 22/03/2019 - Ata nº 34/2019. DJE nº 56, 

divulgado em 21/03/2019).” Sobre o tema, a Egrégia Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso assim tem se posicionado: “SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E HORAS 

EXTRAS – VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL 

(TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Não incide contribuição previdenciária sobre 

verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional 

noturno e adicional de insalubridade, precedentes do STF.” (N.U 

0001925-10.2014.8.11.0050, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, 

Publicado no DJE 13/03/2020). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO 

DA TURMA RECURSAL ÚNICA – REPERCUSSÃO GERAL COM MÉRITO 

JULGADO – TEMA 163 STF – DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030 DO CPC – SERVIDOR PÚBLICO – 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE REGIME DE PLANTÃO 

E ADICIONAL NOTURNO – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – 

RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 

ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 

Juízo de retratação positivo para fins de adequação do acórdão proferido 

pela Turma Recursal Única em conformidade com a orientação firmada 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 163.Não incide 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do SERVIDOR PÚBLICO, tais como terço de 

férias, serviços extraordinários, ADICIONAL NOTURNO e ADICIONAL de 

insalubridade, precedentes do STF.” (N.U 1001021-52.2016.8.11.0001, 

TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal 

Única, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019). Verifico, 

portanto, que o caso tratado nos autos se encontra pacificado na 

jurisprudência, de modo que a incidência do desconto previdenciário deve 

ser limitada tão somente à remuneração relativa ao cargo efetivo. Extrai-se 

das fichas financeiras da parte requerente que a contribuição 

previdenciária de 11% (onze por cento) incidiu sobre o valor pago a título 

de adicional noturno. Desse modo, a parte requerente faz jus ao 

recebimento das diferenças que lhe foram cobradas a maior, haja vista a 

incidência indevida da alíquota previdenciária, por se tratar de verba que 

não é incorporada à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria. Quanto ao cálculo apresentado nestes autos 

no Id nº 29052450 verifico que apresenta o valor principal, acrescido de 

correção monetária IGP-DI (FGV) relacionado ao período de 10/2016 até 

01/2020 (atualizado até 06/2019). Nos casos de repetição de indébito de 

natureza tributária, as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a 

aplicação dos mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige 

seus créditos tributários, ou seja, a correção monetária incide a partir do 

pagamento indevido e os juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. 

Nesse sentido: “(...) Sobre o indébito incide correção monetária com base 

no IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% a.m., conforme disposto no art. 

42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei 

Estadual n. 7.900/03.” (Ap 13941/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 

09/07/2013). A Súmula 188 do STJ dispõe que “os juros moratórios, na 

repetição do indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da 

sentença”. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: 

I) DECLARAR a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as 

parcelas recebidas de adicional noturno, e; II) CONDENAR o requerido a 

restituição dos valores descontados a maior, no período de 10/2016 a 

01/2020, totalizando R$ 1.995,76 (um Mil Novecentos e Noventa e Cinco 

Reais e Setenta e Seis Centavos), acrescido de correção monetária pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 29 de 678



Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), 

desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento 

ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, 

nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

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

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-79.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MATEUS TOGNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000511-79.2020.8.11.0007 REQUERENTE: DIEGO MATEUS 

TOGNI REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc., 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

proposta por Diego Mateus Togni em desfavor de MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV, objetivando o reconhecimento da ilegalidade dos 

descontos de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter 

provisório (adicional noturno), no período de 09/2015 até 01/2020, com a 

consequente restituição de R$ 2.833,87. A tutela de urgência foi 

concedida mediante decisão de Id nº 29105749. Citado, o requerido 

apresentou contestação, sendo dispensado o comparecimento das partes 

em audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC). Atento aos termos do artigo 

355, inciso I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto à 

delimitação da responsabilidade do requerido, verifico que o pedido de 

restituição de contribuição previdenciária abrange período posterior a 

janeiro/2015, relativo ao servidor na ativa. Com efeito, a LC nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT-PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, portanto, competente para responder pelas 

restituições de contribuição previdenciária a partir de sua criação 

(01/01/2015). Diante do exposto, reconheço a limitação da cobrança a 

partir de janeiro/2015 ao requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – 

MTPREV. Quanto a impugnação ao pleito de justiça gratuita, não há que se 

falar em cobrança de custas, taxas e despesas no primeiro grau de 

jurisdição, em razão do disposto no artigo 54, da Lei nº 9.099/95. 

Analisadas as questões preliminares, julgo o mérito. Passo a analisar o 

pedido de restituição de valor relativo a contribuição previdenciária sobre 

parcela correspondente a verba de natureza indenizatória pelo período de 

09/2015 até 01/2020. Como é cediço, o STF em julgamento com 

repercussão geral fixou a seguinte tese: “Tema 163: Não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade” – RE 

593068/SC. A tese firmada pela Corte Superior se amolda ao caso 

concreto, tendo o requerente comprovado documentalmente os descontos 

de contribuição previdenciária efetuados sobre o adicional noturno. Nesse 

sentido, eis o entendimento jurisprudencial Supremo Tribunal Federal: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE 

PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O regime 

previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas 

normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores 

sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. 

A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa 

claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição 

previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham 

“repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as 

verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão 

contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição 

previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo 

ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade 

para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do 

tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão 

geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘ADICIONAL NOTURNO’ e 

‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso 

extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. 

(Ministro Luís Roberto Barroso – Relator – Recurso Extraordinário 593.068 

Santa Catarina - Data De Publicação Dje 22/03/2019 - Ata nº 34/2019. DJE 

nº 56, divulgado em 21/03/2019).” Sobre o tema, a Egrégia Turma Recursal 

do Estado de Mato Grosso assim tem se posicionado: “SERVIDOR 

PÚBLICO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS 

A TÍTULOS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E 

HORAS EXTRAS – VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL 

(TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Não incide contribuição previdenciária sobre 

verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional 

noturno e adicional de insalubridade, precedentes do STF.” (N.U 

0001925-10.2014.8.11.0050, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, 

Publicado no DJE 13/03/2020). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO 

DA TURMA RECURSAL ÚNICA – REPERCUSSÃO GERAL COM MÉRITO 

JULGADO – TEMA 163 STF – DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030 DO CPC – SERVIDOR PÚBLICO – 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE REGIME DE PLANTÃO 

E ADICIONAL NOTURNO – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – 

RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 

ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 

Juízo de retratação positivo para fins de adequação do acórdão proferido 

pela Turma Recursal Única em conformidade com a orientação firmada 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 163.Não incide 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do SERVIDOR PÚBLICO, tais como terço de 

férias, serviços extraordinários, ADICIONAL NOTURNO e ADICIONAL de 

insalubridade, precedentes do STF.” (N.U 1001021-52.2016.8.11.0001, 

TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal 

Única, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019). Verifico, 

portanto, que o caso tratado nos autos se encontra pacificado na 

jurisprudência, de modo que a incidência do desconto previdenciário deve 

ser limitada tão somente à remuneração relativa ao cargo efetivo. Extrai-se 

das fichas financeiras da parte requerente que a contribuição 

previdenciária de 11% (onze por cento) incidiu sobre o valor pago a título 

de adicional noturno. Desse modo, a parte requerente faz jus ao 

recebimento das diferenças que lhe foram cobradas a maior, haja vista a 

incidência indevida da alíquota previdenciária, por se tratar de verba que 

não é incorporada à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria. Quanto ao cálculo apresentado nestes autos 

no Id nº 29044721 verifico que apresenta o valor principal, acrescido de 

correção monetária IGP-DI (FGV) relacionado ao período de 09/2015 até 

01/2020 (atualizado até 06/2019). Nos casos de repetição de indébito de 

natureza tributária, as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a 

aplicação dos mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige 

seus créditos tributários, ou seja, a correção monetária incide a partir do 

pagamento indevido e os juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. 

Nesse sentido: “(...) Sobre o indébito incide correção monetária com base 

no IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% a.m., conforme disposto no art. 

42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei 

Estadual n. 7.900/03.” (Ap 13941/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 

09/07/2013). A Súmula 188 do STJ dispõe que “os juros moratórios, na 

repetição do indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 30 de 678



sentença”. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: 

I) DECLARAR a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as 

parcelas recebidas de adicional noturno, e; II) CONDENAR o requerido a 

restituição dos valores descontados a maior, no período de 09/2015 a 

01/2020, totalizando R$ 2.833,87 (Dois Mil Oitocentos e Trinta e Três Reais 

e Oitenta e Sete Centavos), acrescido de correção monetária pelo Índice 

Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), desde o 

desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do 

trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos 

do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transcorrido o prazo recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

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

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004961-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO TAKEO NISHIMUTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004961-02.2019.8.11.0007 REQUERENTE: RENATO TAKEO 

NISHIMUTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, 

não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do CPC. Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de 

evidência movida pelo autor, pugnando pela restituição da contribuição 

previdenciária de 11% (onze por cento) descontada indevidamente de seu 

adicional noturno, sendo servidor público estadual efetivo exercendo o 

cargo de Investigador de Polícia. Por tal razão, postula pela condenação 

do Estado de Mato Grosso a devolução de todos os valores descontados 

indevidamente durante o período de 09/2016 a 01/2020. Preliminarmente o 

requerido alegou a limitação de responsabilidade e legitimidade sob o 

fundamento de que a Lei Complementar estadual nº 560, de 31 de 

dezembro de 2014, criou a intitulada “Mato Grosso Previdência MTPREV”, 

Autarquia Especial com a incumbência de gerir o Regime Próprio de 

Previdência dos Servidores Públicos do Estado, que foi responsável em 

definir que ao MT PREV compete tanto a gestão dos recursos, quanto a 

arrecadação deles, sendo a legitimidade assim repartida: Até janeiro de 

2015: Estado de Mato Grosso, e após Janeiro de 2015: Mato Grosso 

Previdência. A tutela de urgência foi concedida mediante decisão de Id nº 

29195830. Primeiramente é preciso definir que, de fato, a responsabilidade 

do Estado de Mato Grosso deve ser limitada até dezembro de 2014. Isso 

porque a partir de janeiro de 2015 a arrecadação e cobrança das 

contribuições previdenciárias de todos os servidores do Estado de Mato 

Grosso passou a ser atribuição do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MT-PREV, autarquia estadual criada pela Lei Complementar Estadual n.º 

560, que possui autonomia administrativa e financeira. Eis o teor do art. 2.º 

da LC 560: “A MTPREV , na qualidade de Unidade Gestora Única do 

Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - 

RPPS/MT, tem por competência: (...) I - I - a gestão do Regime Próprio de 

Previdência Social dos servidores públicos estabil izados 

constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato 

Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, 

dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério 

Público de Contas e dos Defensores Públicos; (...) IV - a arrecadação dos 

recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do 

RPPS/MT;” Compulsando os autos, observo no holerite de Id nº 26232629 

que o autor tomou posse em seu cargo de investigador de polícia na data 

de 19/02/2016, momento em que a autarquia responsável pela cobrança 

das contribuições previdenciárias já era do Mato Grosso Previdência – MT 

PREV e não do Estado de Mato Grosso. Deste modo, o Estado de Mato 

Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, vez que a 

autarquia estadual Mato Grosso Previdência – MT-PREV goza de 

autonomia administrativa e financeira para ser demandada em Juízo. Ante 

o exposto, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA e, por conseguinte, 

REVOGO a liminar deferida no Id nº 29195830, DECLARANDO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 24 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004986-15.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004986-15.2019.8.11.0007 REQUERENTE: SILVIO JOSE 

PEREIRA JUNIOR REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, 

não havendo necessidade de dilação probatória, indefiro o pleito da 

requerida para audiência de instrução para depoimento pessoal do autor, 

eis que as provas careadas aos autos são suficientes ao julgamento 

antecipado do mérito, pois presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do CPC. I – Preliminar a) Necessidade de Perícia Rejeito a preliminar 

arguida, na medida em que não há que se falar em incompetência dos 

juizados especiais no presente caso por necessidade de perícia técnica, 

uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o 

julgamento da lide. Indefiro a preliminar. II – Mérito Alega o autor que teve 

seu nome negativada indevidamente pela requerida, em razão de uma 

dívida de R$ 8.817,81 (oito mil oitocentos e dezessete reais e oitenta e um 

centavos), inserindo seu nome do SPC/SERASA em 13/09/2019. Insurge 

que entrou em contato telefônico com a requerida através de inúmeros 

protocolos de atendimento e descobriu que terceiros receberam um cartão 

de crédito em seu nome com endereço na Rua Manoel Buzarte Silva, nº 

465, Nova Esperança, Aragarça/GO, com celular registrado 66 9967-8320, 

contudo, nunca residiu naquele município, não solicitou nenhum cartão em 

seu nome tampouco utilizou, desconhecendo totalmente sua origem, 

pleiteando declaração de inexistência do débito e indenização por danos 

morais. Em contestação (Id nº 28769448) a requerida argumenta a 

legalidade de contratação do cartão de crédito pelo autor, sendo que 

conforme gravação anexa, o autor entrou em contato com a ré em 

27/02/2019 questionando sobre senha do cartão de crédito, restando 

evidente que reconhece a contratação do cartão de nº 

535081xxxxxx5179, sendo que a inscrição de seu nome no SPC/SERASA 

foi pelo inadimplemento, não havendo que se falar em indenização por 

danos morais, requerendo a improcedência da ação. In casu, estamos 

diante de uma relação de consumo, onde a responsabilidade do 

fornecedor de serviços por eventual dano, seja moral ou material, 

causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de 

dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do referido 

Código. Das provas anexadas aos autos verifico que o autor relatou em 

sua exordial que em contato telefônico com a ré descobriu que a 

existência de um cartão de crédito realizado em seu nome, cujo suposto 

endereço de sua residência seria Rua Manoel Buzarte Silva, nº 465, Nova 

Esperança, Aragarça/GO. De fato, o relatório e extratos do referido cartão 

juntados pela requerida no Id nº 28769465/ 28769467, são descritivos no 

endereço supramencionado. Todavia, pelo comprovante de endereço do 

autor anexo no Id nº 26297951, o mesmo reside na Rua Vinicius de 

Moraes, nº 52, Ap. 03, Setor J, no município de Alta Floresta-MT. Embora 

argumente a ré que o autor contratou seus serviços, não trouxe aos autos 

nenhum boleto, contrato, documentos pessoais ou outros documentos 
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hábeis a comprovar a legalidade da contratação e da negativação. 

Ademais, a gravação telefônica de Id nº 28769468, não tem o cunho de 

provar que seja realmente o autor, mormente pelas outras provas 

anexadas nos autos, como comprovante de endereço são verossímeis a 

comprovar a inexistência de contratação de cartão pelo autor. Assim, 

deve ser observado, no caso, o enunciado da Súmula 479 do STJ: “As 

instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias.”. Outrossim, ainda que se argumente a 

existência de fraude perpetrada por terceiro, não há que e falar em 

excludente de ilicitude ou de responsabilização da requerida, pois deve o 

réu responder pelo risco do negócio que desenvolve, não podendo 

repassá-lo ao consumidor. O nexo de causalidade também não foi 

rompido, remanescendo o dever de reparar. Afinal, o dano resultou na 

compensação da inscrição do CPF do autor junto aos órgãos de proteção 

ao crédito, de maneira indevida, ante a inexistência de débito, 

causando-lhe conseqüentemente aflição e constrangimento. Neste 

aspecto, a instituição bancária requerida não conseguiu demonstrar a 

ocorrência das excludentes de responsabilidade do art. 14, §3º do CDC. E 

como dito, o dano moral neste casos é in re ipsa nos termos da súmula 

479 do STJ e independe da comprovação de culpa. Na linha da 

jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vem 

mantendo o entendimento de que a responsabilidade da empresa 

prestadora de serviços, é objetiva diante do risco do negócio que 

desenvolve, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

CHEQUE NOMINAL DESCONTADO POR TERCEIRO - AUSÊNCIA DE 

ENDOSSO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - VALOR DA 

REPARAÇÃO ADEQUADO - REDUÇÃO DESCABIDA RECURSO NÃO 

PROVIDO.“Ressalvada a responsabilidade do apresentante, no caso da 

parte final deste artigo, o banco sacado responde pelo pagamento do 

cheque falso, falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista, 

do endossante ou do beneficiário, dos quais poderá o sacado, no todo ou 

em parte, reaver a que pagou.” (Parágrafo único do art. 39 da Lei n. 

7.357/85). "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos 

danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, 

por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos 

mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal 

responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se 

como fortuito interno." (REsp 1093440/PR). O montante indenizatório fixado 

de acordo com o que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal 

não comporta alteração. (TJMT. N.U 0001527-67.2015.8.11.0005, RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018). EMENTA: ESTADO 

DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0049105-15.2015.8.11.0041 

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA 

UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA OPERADORA 

DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova 

unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato 

(dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. (TJMT. N.U 0049105-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no 

DJE 12/07/2019) Portanto, o nome do autor foi indevidamente lançado em 

cadastro restritivo de crédito em razão de dívida inexistente, 

evidenciando-se a ilegalidade da anotação. O nexo de causalidade do 

ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação entre a má 

prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa ré reclamando 

sua responsabilização por eventuais prejuízos suportados pelo 

consumidor. Desse modo, configurada a responsabilidade da requerida 

quanto ao dano sofrido pelo consumidor em decorrência da inscrição 

indevida em cadastro de inadimplentes. O valor da indenização por dano 

moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Por fim, fixo a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais). III– Dispositivo 

Ante o exposto, rejeito a preliminar, JULGO PROCEDENTE, em parte a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente CPC para: a) 

DECLARAR, a inexistência dos débitos suscitados referente ao contrato 

objeto desta lide no valor de R$ 8.817,81 (oito mil oitocentos e dezessete 

reais e oitenta e um centavos), procedendo à requerida a exclusão 

definitiva do nome do autor juntos aos órgãos restritivos de crédito. b) 

CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a título de danos morais, devidos ao autor, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula nº 362/STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(inscrição no SPC/SERASA) conforme disposto na Súmula nº 54/STJ. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Michelle Azevedo 

F. Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

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

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002746-53.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BEITUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002746-53.2019.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE 

BEITUM REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. INDEFIRO o pedido da ré para designação de audiência de 

instrução, pois trata-se a presente demanda de julgamento antecipado do 

mérito com base no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. I – 

Preliminar a) Necessidade de Perícia Técnica Rejeito a preliminar arguida, 

na medida em que não há que se falar em incompetência dos juizados 

especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido 

nos autos foi suficiente para o julgamento da lide. II – Mérito Alega o autor 

que reside em área rural e utilizava os serviços de energia conjuntamente 

com seu pai, Sr. Paulo Cesar Beitum (UC nº 6/510100-1), sendo que as 

faturas de consumo de energia das 02 (duas) propriedades, sendo que a 

partir de Janeiro/2018 houve a instalação de um relógio medidor pela 

requerida pela implantação do programa de eletrificação rural denominada 

“luz para todos”, momento em que as faturas do autor começaram a vir 

supostamente com valores exorbitantes variáveis de R$ 285,29 reais 

(Maio/2018) até R$ 687,85 (Julho/2018). Argumenta que em razão das 

cobranças supostamente excessivas, solicitou junto a requerida em 

Julho/2018 uma vistoria em seu relógio medidor, sendo que a ré retirou o 

relógio do lugar em Agosto/2018 para fazer a perícia e nunca mais foi 

devolvido ao local, informando ao autor que as suas medições de 

consumo seriam feitas pelos próprios técnicos da Requerida, com base no 

método denominado “cálculo por estimativa”. Relata que em setembro/2018 

a requerida encaminhou o laudo da perícia feita no medidor, do qual 

constatou a ausência de irregularidades, contudo o autor discorda e as 

faturas emitidas de Agosto a Novembro/2018, não pagou porque as 
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consideras ilegais ante a ausência de relógio medidor para se auferir os 

valores, e, por tal motivo solicitou a requerida a exclusão das faturas e 

desligamento dos serviços. Por fim, sustenta que ao tentar realizar um 

financiamento, descobriu que seu nome estava inserido pela ré no 

SPC/SERASA pela inadimplência no valor total de R$ 2.408,42 reais, 

correspondentes as faturas vencidas de Julho à Novembro de 2018, do 

qual, alega serem indevidas, pleiteando tutela de urgência, declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação, insurge a ré pela relativização dos efeitos da revelia, bem 

como, ausência de ilicitude na inserção do nome do autor no rol de 

inadimplentes, posto que o autor está em débito com as faturas aos meses 

06, 07, 09, 10 e 11/2018 da Unidade Consumidora nº 6/2638640-9. 

Sustenta que a pedido do próprio consumidor foi realizado vistoria em seu 

aparelho medidor no mês 07/2018, e na oportunidade não foi encontrada 

nenhuma irregularidade, conforme OS, oportunidade em que o medidor foi 

retirado e encaminhado para analise no órgão competente IPEM/MT, e o 

referido órgão atestou que o medidor estava aprovado. Argumentou a ré 

que não houve erro de medição de energia do autor, pois, nas unidades 

consumidoras localizadas em zona rural, a concessionária pode realizar o 

“cálculo do consumo de energia elétrica de forma plurimensal”, ou seja, 

pode realizar leituras em intervalos de até doze ciclos consecutivo, e, 

caso neste período o consumidor não efetue a leitura mensal, o 

faturamento será realizado por média de consumo do usuário, motivo que 

não há qualquer irregularidade nos valores cobrados, pois o procedimento 

observado está de totalmente de acordo com a legislação setorial vigente. 

Em pedido contraposto, requer a condenação do autor, ao pagamento das 

faturas dos meses 06, 07, 09, 10 e 11/2018, emitidas na UC 6/2638640-9, 

no importe de R$ 2.408,42 (dois mil quatrocentos e oito reais e quarenta e 

dois centavos), A tutela de urgência foi deferida na decisão de Id nº 

21033168. Citado e intimado o requerido (Id nº 21278651), este não 

compareceu à Sessão de Conciliação (Id nº 22587521), razão pela qual o 

autor requereu a decretação da revelia. Desse modo, forçoso faz-se 

reconhecer a revelia do demandado, nos termos do artigo 20 da Lei nº. 

9.099/95, que dispõem: Art. 20. Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz. Via de consequência, o 

julgamento antecipado da lide é à medida que se impõe, conforme vemos: 

Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: II - 

o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349. No entanto, a revelia 

acarreta a presunção de veracidade quanto aos fatos narrados na inicial 

e não ao direito pretendido. Isso significa dizer que o juiz deverá analisar a 

aplicação correta do texto legal, pois embora haja a decretação da revelia, 

deverão ser apreciadas as questões processuais. In casu, trata-se de 

relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao 

conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC. O Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe 

a parte autora, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto 

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. 

Pelos documentos acostados à petição inicial, observo pelo histórico de Id 

nº 25315087 e no extrato de Id nº 21015769 juntado pelo auto que, de 

fato, o requerente encontra-se inadimplente com as faturas de energia 

elétrica,relativas aos meses de Junho, Julho, Setembro, Outubro e 

Novembro de 2018, dos quais argumenta serem exorbitantes e indevidas, 

porque a requerida teria retirado seu relógio medidor e não devolvido ao 

lugar. Contudo, de maneira conflitante, relata em sua exordial que até 

Janeiro/2018 não havia relógio medidor de energia elétrica em sua 

propriedade, mas que pagava energia elétrica normalmente, o que 

comprova a ausência de necessidade de relógio medidor em área rural 

para se auferir o consumo de energia. O próprio autor também menciona 

na sua petição inicial, que foi comunicado pela ré no ato da retirada do 

aparelho medidor, que o faturamento de consumo seria realizado pelo 

método “cálculo por estimativa”. Inobstante, desde a retirada do relógio 

medidor ocorrida em Julho/2018, o autor não teve suspenso o seu 

fornecimento de energia elétrica, o que por conseqüência lógica 

permaneceu usufruindo dos serviços da requerida regulamente. Tal 

situação enseja na veracidade dos argumentos da requerida, quando 

alega que a concessionária poderá realizar a leitura plurimensal da 

unidade consumidora no intervalo de 12 (doze) ciclos, podendo ainda no 

intervalo ser feito o faturamento deve pela média de consumo, conforme 

permissão expressa na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, 

vejamos: Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos 

estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se 

houver, alternativamente: (...) II – leitura plurimensal, observado o disposto 

no art. 86; Art. 86. “Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em 

área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 

(doze) ciclos consecutivos. (...) §3o A distribuidora deve realizar a leitura 

no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 

(dois) ciclos consecutivos.” Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o 

faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo 

consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos 

valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, 

conforme o caso, observado no art. 86. Ademais, o autor requereu a 

realização de vistoria em seu relógio medidor, sendo procedido pela ré 

mediante laudo de Id nº 25315090, que constatou a inexistência de 

irregularidades, e uma vez, optando o autor pelo procedimento 

sumaríssimo abdicou-se do direito à produção de prova pericial. É 

consectário que a energia elétrica, embora seja um serviço essencial, não 

é distribuída gratuitamente, pois a concessionária necessita da devida 

contraprestação para o fornecimento de energia aos seus usuários, e, 

estando o consumidor inadimplente com o pagamento de suas faturas é 

legítimo a inscrição do devedor no rol de mal pagadores. O autor não 

provou a ocorrência de irregularidades no medidor de energia elétrica ou 

na forma de leitura do faturamento de consumo, e deste modo, tenho que 

a ré não praticou nenhuma ilicitude em face do autor, sendo legítimo a 

cobrança dos débitos relativos às faturas objeto da negativação no 

SPC/SERASA, relativo as faturas Junho, Julho, Setembro, Outubro e 

Novembro de 2018, emitidas na UC 6/2638640-9, na quantia total de R$ 

2.408,42 (dois mil quatrocentos e oito reais e quarenta e dois centavos), 

Corroborando com a legalidade da cobrança dos débitos pela requeridas, 

colaciono as jurisprudências: EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA 

EM ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL REALIZADA PELA 

CONCISSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – LEGALIDADE – COBRANÇA 

PELA MÉDIA DE CONSUMO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos casos de Unidade Consumidora 

de energia elétrica de imóvel localizado em zona rural, é regular a 

realização da leitura do medidos de forma plurimensal e cobrança do 

intervalo por estimativa, com a devida compensação na fatura posterior, 

nos termos da Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigo 85 e seguintes. 

Constatada a regularidade do valor da fatura, sem ocorrência de prática 

de ato ilícito pela concessionária, deve ser julgado improcedentes os 

pedidos de nulidade das faturas e indenização por danos morais. (TJMT. 

Ap. 155354/2017, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de carvalho, 

Primeira Câmara de Direito privado, Julgado em 26/06/2018, Publicado no 

CJE 04/07/2018). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE 

FATURA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS. UNIDADE CONSUMIDORA EM 

ZONA RURAL. FATURAMENTO PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE MESES. 

MEDIÇÃO REALIZADA. COBRANÇA DEVIDA. IRREGULARIDADE NÃO 

COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME. 1- Consoante se infere do conjunto probatório, 

principalmente das faturas juntadas tanto pela parte autora quanto pela 

concessionária, verifica-se que o consumidor vem pagando pelo efetivo 

consumo de energia, não sendo o caso de desconstituição das faturas 

impugnadas, na medida em que a modalidade de leitura do consumo de 

energia elétrica pode ser feita em até doze meses, pois se trata de imóvel 

situado em zona rural. 2- Com efeito, pela normativa que regulamenta o 

consumo de energia rural, nos meses em que a leitura não for efetivada 

será realizada estimativa de consumo, de acordo com a média dos últimos 

doze meses. Consequentemente, havendo excesso de consumo, este 

será recuperado e/ou compensado, como acabou ocorrendo com a 

unidade consumidora do apelante. 3- Esse procedimento não se mostra 

ilícito, uma vez que a conduta da concessionária em realizar a leitura 

trimestral, cobrando-as em intervalo por estimativa, com base na média 

dos doze meses anteriores, procedendo à compensação na fatura 

posterior, está previsto no art. 85, I, da Resolução 414/2010, da ANEEL. 4- 

Entendo que concessionária de energia atuou dentro das normas legais 

que regulam a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, 

cujo comportamento subsume ao exercício regular de direito, o qual exclui 

a responsabilidade civil, conforme inteligência do art. 160 do CC, ainda que 

essa conduta tenha causado constrangimento ao autor. 5- Sentença 
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mantida. Apelo improvido. Decisão unânime. (TJTO - Apelação Cível: 

00182534820198270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ 

BARBOSA, Data de Julgamento: 15/07/2019, TURMAS DAS CAMARAS 

CIVEIS). Portanto, tenho que o autor não juntou aos autos provas 

satisfatórias a pretensão de seu direito, e não desincumbiu de seu ônus 

de comprovar os fatos alegados nos termos dos art. 373, I, CPC. E com 

base no livre convencimento motivado disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 

nº. 9.099/95, o Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum. Assim, não restou configurada qualquer 

conduta nos autos com a presença dos elementos da responsabilidade 

civil, sobretudo porque a parte autora não se desincumbiu do seu ônus 

processual, conforme julgado abaixo: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. RETIFICAÇÃO DE LAUDO MÉDICO PARA FINS DE 

APOSENTADORIA POR ACIDENTE DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. ÔNUS DO AUTOR. APELO DESPROVIDO. 

Cabe ao Autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, a 

teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC de 2015. A síntese 

dessas disposições consistente na regra de que ?o ônus da prova 

incumbe a parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado? (Chiovenda). (TJMT - APL: 1636952016, Relator: HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, Data de Publicação: 11/07/2019). AÇÃO DE 

COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – 

ART. 373, CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao 

fato constitutivo do seu direito, e assim não procedendo, inadmissível se 

torna a obtenção do direito perseguido, de modo que a improcedência da 

ação é medida que se impõe. (TJMT. Ap 132608/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017). Não demonstrados 

os pressupostos para a configuração do dano moral inviável a fixação de 

indenização. Ademais, não restou evidenciado transtorno significativo que 

autorizasse o pleito indenizatório, uma vez que incômodos e dissabores 

cotidianos não têm o alcance pretendido pela parte autora. E quanto ao 

pedido do autor de repetição do indébito dos valores sobrados, tem-se 

que não fora provado ilegitimidade da cobrança, bem como, na 

interpretação do art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor tem direito 

à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, e não da quantia que foi cobrado, razão pela qual indefiro. Enfim, 

por qualquer ângulo que se analise o feito, inexiste ato ilícito atribuível à 

parte ré seja por danos morais ou materiais, impondo-se a improcedência 

da ação. Por fim, provado a exigibilidade da cobrança das faturas de 

Junho, Julho, Setembro, Outubro e Novembro de 2018, ACOLHO o pedido 

contraposto da requerida para condenação do autor ao pagamento dos 

débitos constantes no SPC/SERASA, contudo, sem acréscimos de juros 

ou correção monetária no período em que a exigibilidade da fatura 

permaneceu suspensa por decisão liminar. III - Dispositivo Ante o exposto, 

rejeito a preliminar REVOGO A TUTELA DE URGÊNCIA e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora em face do 

requerido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC, e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para: a) CONDENAR o 

autor ao pagamento do débito relativo às faturas de energia elétrica dos 

meses de Junho, Julho, Setembro, Outubro e Novembro de 2018, que 

foram objeto da inscrição no SPC/SERASA, que totalizam a quantia devida 

de R$ 2.408,42 (dois mil quatrocentos e oito reais e quarenta e dois 

centavos), contudo, sem acréscimos de juros ou correção monetária no 

período em que a exigibilidade das faturas permaneceu suspensas por 

decisão liminar. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

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

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001861-05.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO RIBEIRO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA MOREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001861-05.2020.8.11.0007 EXEQUENTE: ARLINDO RIBEIRO 

SILVA EXECUTADO: DEBORA MOREIRA DE SOUZA Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Compulsando os autos denoto que se trata de Ação Monitória distribuída 

perante o Juizado Especial Cível, cujo procedimento é especial. Dispõe o 

Enunciado nº 8 do FONAJE: “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos 

especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.” Com efeito, o rito 

previsto para o feito em tela é incompatível com o procedimento do Juizado 

Especial Cível, razão pela qual este Juízo é incompetente para processar e 

julgar a causa. Nesse sentido, segue a jurisprudência da Turma Recursal 

do Estado de Mato Grosso: “SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46 DA LEI 

N. 9.099/95 RECURSO INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA - RITO ESPECIAL E 

PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS - INCOMPETÊNCIA. O Juizado Especial é incompetente 

para o julgamento de ação monitória, porquanto esta possui rito próprio 

incompatível com o do Juizado. A propósito: "RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO MONITÓRIA. RITO ESPECIAL E PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O 

PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO 

DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 51, INC. II, DA LEI 9.099/95. RECURSO 

IMPROVIDO". (Recurso Cível Nº 71003657418, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

26/02/2013). Ainda: "RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. Não é competente o Juizado Especial para 

o processamento da ação monitória, uma vez que esta possui rito próprio 

incompatível com o do Juizado. Jurisprudência dominante das Turmas. 

NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO". (Recurso Cível Nº 71003396694, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 08/06/2012). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: "Art. 46. 

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a 

indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão". HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte 

recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, 

ora fixados em 10% sobre o valor da causa, em atenção aos critérios do 

artigo 20, § 4 , do CPC, observado o disposto no art. 12 da Lei n. 1.060/50, 

se for o caso. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (RI 536/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013) Nesse passo, é de rigor a 

extinção do processo diante da inadmissibilidade do procedimento perante 

o Juizado Especial, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. 

Ante o exposto, declaro a incompetência do Juízo para processar e julgar 

a presente ação e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado 

nº 8 do FONAJE. Cancele-se a audiência. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

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

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001230-61.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001230-61.2020.8.11.0007 AUTOR: SIMONE MARIA DE 

AZEVEDO REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. A solução amigável do conflito está em consonância 

com a legislação pertinente. Ante o exposto, HOMOLOGO a transação 

celebrada entre as partes, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do 

vigente Código de Processo Civil. INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informar os dados bancários para fim de depósito. 

Efetuado o depósito judicial do montante objeto do acordo, expeça-se 

alvará eletrônico para liberação do valor em favor da parte autora. 

Cancele-se a audiência designada automaticamente pelo sistema. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). 

Dispensada a intimação das partes e patronos, conforme artigo 914 da 

CNGC/MT. Posteriormente à assinatura do alvará eletrônico, arquivem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001659-28.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTERO AMARAL SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001659-28.2020.8.11.0007 REQUERENTE: ANTERO 

AMARAL SOUZA NETO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, aplicado ao caso subsidiariamente conforme autoriza o artigo 27 

da Lei n° 12.153/09. Compulsando o processo eletrônico, denoto que a 

parte autora objetiva a condenação do Estado de Mato Grosso ao 

pagamento dos plantões realizados e não pagos, assim como a diferença 

dos plantões pagos, devidamente corrigido e atualizado e liquidação do 

valor em cumprimento de sentença. Intimada para emendar a petição inicial 

a fim de liquidar os pedidos formulados na inicial, tendo em vista a 

vedação prevista no § único do art. 38, da Lei nº 9.099/95, a parte autora 

requereu a desistência da ação. Pois bem. Sabe-se que devido ao caráter 

ilíquido das decisões que não contenham natureza econômica certa, sua 

tramitação perante dos Juizados Especiais da Fazenda Pública torna-se 

incompatível, em razão do valor da causa, conforme artigo 2ª, da Lei 

12.153/2009. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial acerca do tema: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITANTE. QUINTA VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA. SUSCITADO. COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR 

PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DA FAZENDA 

PÚBLICA. COMPETÊNCIA. 1. O art. 2º da Lei 12.153/2009 estabelece a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em função do 

valor da causa, da matéria e da pessoa. 2. O art. 27 da Lei 12.153/2009 

estabelece que se aplica subsidiariamente as disposições contidas na Lei 

9.099/95. 3. Nessa linha de entendimento, o art. 38, parágrafo único da Lei 

9.099/95 dispõe que não se admitirá sentença condenatória por quantia 

ilíquida, ainda que genérico o pedido. 4. Apesar da adequação da valor da 

causa aos limites definidos pela Lei nº 12.153/2009, no caso em exame, 

tratando-se de ação indenizatória, cujo valor econômico buscado pela 

parte autora revela-se ilíquido, podendo superar o limite legal de sessenta 

salários mínimos, tem-se por evidenciada a incompetência dos Juizados 

Especiais de Fazenda Pública para julgar o feito. 5. Conflito de 

competência admitido para declarar competente o juízo suscitado, qual 

seja, o Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal." 

(TJ-DF 07180397120198070000 DF 0718039-71.2019.8.07.0000, Relator: 

ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 02/12/2019, 1ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E VARA CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO 

COMINATÓRIO VISANDO GARANTIR O DIREITO INDIVIDUAL À SAÚDE - 

SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM OS 

JUIZADOS ESPECIAIS - CONFLITO QUE SE RESOLVE PELA FIXAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA DA VARA COMUM – QUESTÕES RELACIONADAS À 

SAÚDE PÚBLICA – CARÁTER ILÍQUIDO DAS DECISÕES - COMPETÊNCIA 

DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. Evidenciado que a demanda 

envolve questões relacionadas à saúde pública em que o valor atribuído à 

causa é meramente estimativo, ante o seu caráter ilíquido, é incompetente 

o Juizado Especial da Fazenda Pública, pelo valor da causa, que pode vir 

a ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, em razão da continuidade 

da obrigação.” (CC 66663/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016). Desse modo, 

forçoso reconhecer que em razão da natureza ilíquida da demanda e em 

atenção ao limite estabelecido pelo artigo 2ª da Lei nº 12.153/2009, o 

processo não pode tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, 

da Lei nº 9.099/95 e artigos 2º e 27, ambos da Lei n° 12.153/2009. Sem 

custas processuais e honorários de sucumbência, com base no art. 55, 

caput, da Lei nº. 9.099/95 e artigo 27 da Lei n° 12.153/09. Cancele-se a 

audiência. Intime-se. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-75.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SIMONATO SELLA OAB - 011.445.391-88 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000757-75.2020.8.11.0007 REPRESENTANTE: RAFAEL 

SIMONATO SELLA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte 

autora, devidamente intimada conforme ID n.º 29634522 não apresentou 

comprovante de endereço em seu nome (ID nº 31429840) Somente 

quando comprovado o domicílio do autor é que se pode ter o devido 

conhecimento a respeito, e, por consequência, do juízo competente, pelo 

que se torna imprescindível aquela providência probatória quanto ao 

endereço, já por ocasião do ajuizamento da ação. Ademais, tendo sido 

oportunizada a superação da falta de documento que se fazia 

imprescindível, e não tendo a parte atendido ao comando judicial, o 

processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Nesse sentido é o 

posicionamento da Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. A competência 

territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, pelo domicílio 

da parte requerida, critério estabelecido no art. 4º, inciso I da Lei nº 

9.099/95. Hipótese na qual não foi comprovado o domicílio do requerente 

na Comarca de Sorriso, sendo o domicílio do requerido na Comarca de 

Primavera do Leste. Não há no caso nenhuma das circunstâncias que 

atraísse a competência do foro de Sorriso para o julgamento da causa. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 105999020118110014/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2016, Publicado no DJE 

26/07/2016). Assim, com fulcro no artigo 4°, incisos I, II e III, da Lei n° 

9.099/95, é de rigor ser reconhecida a incompetência territorial, pois a 

parte reclamante não demonstrou de forma satisfatória que reside nesta 

comarca de Alta Floresta (MT). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do artigo 4°, incisos I, II e 

III, da Lei n° 9.099/95 e determino a remessa dos autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 24 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003121-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SERGIO MARQUES (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003121-88.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: CARLOS SERGIO 

MARQUES EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a parte 

credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta bancária para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber, observando-se os dados bancários fornecidos pelo credor. 

Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida regularização, 

em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

proceda-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

pendência de custas processuais. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de abril de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004449-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004449-53.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO 

CASSILHAS VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de Execução contra a Fazenda Pública Estadual. Efetuado o 

bloqueio eletrônico do valor executado, na sequência foi expedido alvará 

de liberação da quantia em favor do credor. Ante o exposto, tendo em 

vista a satisfação integral do débito, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO 

DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do CPC. Considerando que foi certificado nos autos que o Estado 

de Mato Grosso efetuou o depósito judicial no presente feito (Id nº 

31505117), EXPEÇA-SE alvará eletrônico a fim de restituir o valor 

depositado em favor do ente público executado, porquanto o credor já 

recebeu o montante executado objeto de constrição judicial eletrônica. 

Observe-se que os dados bancários já foram informados nos autos. 

Intimem-se. Sem custas e honorários advocatícios. Por fim, certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000904-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000904-09.2017.8.11.0007 JOSE RICARDO DOS SANTOS 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação ID 

31454225, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 24 de abril de 2020. Assinado Digitalmente MARISE 

IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004520-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1004520-55.2018.8.11.0007 LORIVAL PEREIRA DA SILVA 

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação ID 31465381, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 24 de abril de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000114-20.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL ENDEREÇO: AV. ARIOSTO DA RIVA, Nº 

1.987, CENTRO, CEP: 78.580-000, TELEFONE: (66) 3512-3600. 

PROCESSO: 1000114-20.2020.8.11.0007 PARTE AUTORA: MARIA DE 

JESUS ALMEIDA DA SILVA PARTE REQUERIDA: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador da parte requerente para 

querendo, impugnar a contestação juntada no ID 31285751, no prazo de 

15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 24 

de abril de 2020. Assinado Digitalmente Marcia Cristina Murawski Técnica 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004312-37.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FERNANDES DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI OAB - MT23866-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 
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35123600 1004312-37.2019.8.11.0007 JORGE FERNANDES DE FARIA 

INSS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação 

nos presentes autos acerca da petição ID 31491581, no prazo de 15 

(quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 24 de 

abril de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001281-14.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL ALEXANDRE SCARIOT (REQUERENTE)

MARLI VIEIRA VELHO SCARIOT (REQUERENTE)

CARLA REGINA SCARIOT (REQUERENTE)

MATEUS ADELINO SCARIOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL ENDEREÇO: AV. ARIOSTO DA RIVA, Nº 

1.987, CENTRO, CEP: 78.580-000, TELEFONE: (66) 3512-3600. 

PROCESSO: 1001281-14.2016.8.11.0007 PARTE AUTORA: MARLI VIEIRA 

VELHO SCARIOT e outros (3) PARTE REQUERIDA: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS SICREDI LTDA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao(à) Procurador(a) da 

parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (ID nº 

31517298), no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 24 de abril de 2020. Assinado Digitalmente Marcia 

Cristina Murawski Técnica Judiciário

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280299 Nr: 7374-48.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alderson Moreira Brito, Derson Moreira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro no que tange a citação do Executado Alderson 

Moreira Brito. Desse modo, CITE-SE o executado Alderson Moreira Brito no 

endereço informado à fl.98.

2. Em razão das restrições de convívio ocorridas em todo o País 

decorrentes da pandemia de COVID-19 (coronavirus), que deram origem à 

Portaria Conjunta nº. 249, de 18.03.2020, do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, que decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça e de 

todos os Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso, no período de 

20.03.2020 a 30.04.2020, bem como para se evitar eventual incursão nas 

restrições impostas pela Lei nº. 13.869, de 05.09.2019, VOLTEM-ME 

concluso para análise dos pedidos de BACENJUD de fls.98/99, após o 

período de exceção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281351 Nr: 7957-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Felix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. Luiz Esteves Neto Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Felix da Silva - 

OAB:13039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 INTIMEM-SE as partes, a fim de que apresentem alegações finais, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225381 Nr: 6129-70.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Bernardo Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Sousa Silva Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Lucas Vinícius Lira Neves - OAB:362.290/SP, Norma 

Celia Ramos Mendes - OAB:18920/E, SILFARNEY VIEIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Fabiana Silva dos Santos Ribeiro - 

OAB:MT/17197, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 16.Diante do exposto, DECLARO constituído de pleno direito em título 

executivo judicial a obrigação de pagar contraída por L. SOUZA SILVA- 

ME em benefício de LUIZ BERNARDO MACHADO, no valor de R$ 

R$40.160,00 (quarenta mil cento e sessenta reais), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do vencimento (20/05/2015) e 

acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (23/11/2016), 

com fundamento no art.701, §2º, do CPC.17.Por consequência, 

CONVERTO o mandado inicial em mandado EXECUTIVO, nos termos do art. 

701, §8º, CPC, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto 

no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível.18.Em 

consonância com o princípio da sucumbência, CONDENO o requerido no 

pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC.19.Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos 

com as cautelas de praxe.20.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 292640 Nr: 14478-91.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raphaela Toloti Felix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmo Ferreira Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glauciane Izummy 

Tamayoce - OAB:MT 19.950, JOSE EMILIO PEREZ DE OLIVEIRA - 

OAB:GO\36102, MARCELLO PENA JUNIOR - OAB:GO\37758

 14.INDEFIRO o pedido de produção de prova pericial, uma vez que 

conforme os relatos apresentados na petição inicial a parte Autora já 

realizou outra cirurgia posterior, com intuito de reparar a cirurgia discutida 

nesta demanda, não sendo possível a produção da prova pericial, neste 

momento.15.DEFIRO a produção de prova oral, consistente na oitiva de 

testemunhas e o depoimento pessoal da Autora.16.DEIXO de designar, por 

ora, a audiência de instrução, em razão das restrições de convívio 

ocorridas em todo o País decorrentes da pandemia de COVID-19 

(coronavirus), que deram origem à Portaria Conjunta nº. 249, de 

18.03.2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e de todos os Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, no período de 20.03.2020 a 

30.04.2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 300692 Nr: 2719-96.2019.811.0004
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 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZIMAR FELIZARDO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dario Rodrigues Salazar - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Andraus - 

OAB:26293/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO GONSALVES DE 

RESENDE - OAB:6.272/MT

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta por 

Deuzimar Felizardo Monteiro em face de Dario Rodrigues Salazar-ME, 

visando à condenação do Requerido pela cobrança de valores na 

travessia de bicicleta na balsa do Requerido, que fica localizada na cidade 

de Araguaiana-MT.

2. A ação foi proposta na Justiça do Trabalho, sob o argumento que esta 

demanda estaria vinculada a uma ação pretérita de reclamação trabalhista. 

Na contestação o Requerido arguiu a incompetência do Juízo, visto que a 

ação versa somente acerca de um possível dano moral não estando 

atrelado a qualquer vinculo empregatício e impugnou a concessão da 

justiça gratuita.

3. Na audiência de instrução foi reconhecida a incompetência da Justiça 

do Trabalho e remetido o feito para este Juízo.

4. O feito foi recebido e saneado à fl.40, fixando como ponto controverso 

a cobrança de passagem para transitar de bicicleta na balsa e 

determinado a intimação das partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir.

5. A parte Autora requereu a produção de prova testemunhal e a parte 

Requerida não se manifestou.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. DEFIRO a produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas 

e o depoimento do representante da empresa requerida.

8. DEIXO de designar, por ora, a audiência de instrução, em razão das 

restrições de convívio ocorridas em todo o País decorrentes da pandemia 

de COVID-19 (coronavirus), que deram origem à Portaria Conjunta nº. 249, 

de 18.03.2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e de todos os Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, no período de 20.03.2020 a 

30.04.2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 316031 Nr: 11144-15.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Derson Moreira Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessica Fernanda Maccari 

Muller - OAB:27168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 Vistos.

1. Por ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. Ainda, verifica-se que o feito não carece de instrução probatória, sendo 

matéria de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, 

estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o 

artigo 355, I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 306937 Nr: 6179-91.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Pereira Lima Milhomem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Torres Aguiar Vilar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosalia Maria Vieira Faria - 

OAB:MT 25.344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 6179-91.2019.811.0004 (CÓD.306937)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL

REQUERENTE: EURIPEDES PEREIRA LIMA MILHOMEM

REQUERIDO: DAVID TORRES AGUIAR VILAR

VISTOS.

1. Trata-se de Ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada 

por EURIPEDES PEREIRA LIMA MILHOMEM em face de DAVID TORRES 

AGUIAR VILAR. Foi indeferido o pedido de justiça gratuita, sendo 

determinando o recolhimento de custas e taxas (fls.52/54), todavia, a 

parte Autora não efetuou o recolhimento, conforme certificado à fl. 55vº.

 2. De acordo com o art. 290 CPC/2015, será cancelada a distribuição do 

feito se a parte intimada, não realizar o pagamento das custas e despesas 

de ingresso em 15 (quinze) dias. Diante disso, mesmo sendo a parte 

devidamente intimada para o recolhimento das custas, permaneceu inerte, 

DETERMINO o cancelamento da distribuição.

 3. REMETAM aos autos ao arquivo definitivo.

Barra do Garças, 22 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 304444 Nr: 4726-61.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenaide Cardoso de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4726-61.2019.811.0004 (CÓD. 304444)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A

REQUERIDO: ZENAIDE CARDOSO DE BRITO

 SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BV FINANCEIRA 

S/A FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de ZENAIDE CARDOSO 

DE BRITO.

2. A parte Autora desistiu da ação, pugnando pela extinção do feito (fl. 

43).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Diante do desinteresse da parte Autora no prosseguimento do feito e 

considerando a anuência da parte Requerida, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC.

4. Eventuais CUSTAS pelo Autor.

 5. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Barra do Garças, 22 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 327568 Nr: 1605-88.2020.811.0004

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Costa Jacarandá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Célio Elias Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 3.Frente ao exposto, INTIME-SE a parte autora para emendar a petição 

inicial pelo prazo de 15 (quinze) dias, adequando os pedidos iniciais ao 

disposto no artigo 292, V, combinado ao artigo 319, inc. V, sob pena de 

indeferimento da inicial, consoante disposto no art. 321, parágrafo único, 

do CPC/2015.4.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças, 20 de abril de 2020.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 96039 Nr: 955-90.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inga Helga Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por ADALBERTO ALVES 

DE MATOS em face de INGA HELGA XAVIER. Posteriormente, 

manifestou-se o Executado informando a realização do valor executado. 

Outrossim, o Autor requereu a expedição de alvará e a extinção do feito, 

com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 2. Diante o exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil/2015.

3. EXPEÇA-SE alvará em favor do Exequente, em conformidade com os 

dados bancários apresentados às fls. 190.

4. CUSTAS pelo executado.

5. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

definitivo, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

6. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 319949 Nr: 13039-11.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Ribeiro Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19339/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por YAMAHA 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de LUCAS RIBEIRO 

GOMES.

2. Antes mesmo da citação da Requerida a parte Autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito (fl. 28).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Diante do desinteresse da parte Autora no prosseguimento do feito e 

considerando a anuência da parte Requerida, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC.

4. Eventuais CUSTAS pelo Autor.

 5. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 322304 Nr: 14198-86.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeson Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de VALDESON 

PEREIRA DA SILVA.

2. Antes mesmo da citação da Requerida a parte Autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito (fl. 20).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Diante do desinteresse da parte Autora no prosseguimento do feito e 

considerando a anuência da parte Requerida, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC.

4. Eventuais CUSTAS pelo Autor.

 5. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 303324 Nr: 4145-46.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Brito do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Triunfo Ltda, Norberto Vieira dos 

Santos, Gilberto Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosalia Maria Vieira Faria - 

OAB:MT 25.344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. De acordo com o art. 290 CPC/2015, será cancelada a distribuição do 

feito se a parte intimada, não realizar o pagamento das custas e despesas 

de ingresso em 15 (quinze) dias. Diante disso, mesmo sendo a parte 

devidamente intimada para o recolhimento das custas, permaneceu inerte, 

DETERMINO o cancelamento da distribuição.

 2. Remetam aos autos ao arquivo definitivo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 313191 Nr: 9661-47.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lásaro Absalão de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odoni Mesquita Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio de Freitas Moraes - 

OAB:GO 21.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. De acordo com o art. 290 CPC/2015, será cancelada a distribuição do 

feito se a parte intimada, não realizar o pagamento das custas e despesas 

de ingresso em 15 (quinze) dias. Diante disso, mesmo sendo a parte 

devidamente intimada para o recolhimento das custas, permaneceu inerte, 

DETERMINO o cancelamento da distribuição.

 2. Remetam aos autos ao arquivo definitivo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 313739 Nr: 9922-12.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zema Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Matias Bento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Joaquim Pereira Junior - 

OAB:148738/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.
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1. Trata-se ação de Execução de Título Judicial proposto por ZEMA 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face de JOSÉ MATIAS 

BENTO DA SILVA.

 2. Antes da realização da citação do Executado, à fl. 30 manifesta o 

Exequente que o Executado realizou o pagamento de forma integral do 

débito.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Conforme informação de fl. 30, o Exequente manifestou-se afirmando 

que sua pretensão fora atingida.

4. Diante o exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, JULGO 

EXTINTO a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil/2015.

5. CUSTAS pelo exequente. Sem honorários, uma vez que não foi formada 

a relação processual.

 6. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

definitivo, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

7. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 323331 Nr: 14725-38.2019.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Maia Abreu da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Liandro Tavares - 

OAB:20992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, 

determinando o arquivamento dos autos.Custas pelo autor.Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por 

publ icada com a inserção no s is tema in format izado 

APOLO/TJMT.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 325842 Nr: 682-62.2020.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QAPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Antonio Almeida Dantas 

- OAB:27150/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 judicial (artigo 242, parágrafo 3º).Tratando-se o objeto da demanda de 

matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, 

inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de 

Processo Civil.Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo 

cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a 

integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) diasO termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil.Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado.Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço.Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X).Nomeio o Douto 

Defensor Público local, como curador especial do interditando que deverá 

ter vista dos autos, nos termos do art. 752, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-40.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA MENDONCA PINTO OAB - MT26257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320; 

aplicáveis supletivamente à Lei 9.099/1995, e não sendo caso de 

aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex, recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 2- CONCEDO à parte 

autora os benefícios da justiça gratuita, pois não enxergo nesta sede 

suporte para aplicação do artigo 99, § 2º, do CPC. 3- Aprazada audiência 

de conciliação, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 4- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 5- Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 6- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 7- Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000734-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON ALVES TEIXEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO COSTA DA SILVA OAB - MT24336/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 
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sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002045-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas online. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012121-70.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMORIM MAQUINAS PECAS SERV. E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LIANDRO TAVARES OAB - MT0020992A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA MESQUITA COELHO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante das diligências negativas, DETERMINO ao exequente que no 

prazo de 30 (trinta) dias indique bens passíveis de penhora, sob pena de 

extinção do feito. 2.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010939-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA SILVA SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MULLER CABRAL DE ARAUJO OAB - MT0021101A 

(ADVOGADO(A))

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 8010939-15.2017.8.11.0004 

Requerente: JEREMIAS DA SILVA SOUSA ADVOGADOS DO(A) 

EXEQUENTE: RAFAEL MULLER CABRAL DE ARAUJO - MT0021101A, 

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - MT19171/O Requerido: OI S.A 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 

2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 24 de abril 

de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO 

SANTOS Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001981-91.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CAETANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANNE MARCELINO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise dos autos, visto se tratar de execução de título executivo 

extrajudicial, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido constante na petição de ID 

nº 27923763, determinando seja expedido novo mandado para realizar 

uma nova tentativa de citação no endereço já declinado. Ademais, não 

sendo encontrado o devedor, arreste-se quantos bens bastem para 

garantir a execução, nos termos do art. 830 do Diploma Processual Civil e 

do Enunciado 37 do Fonaje, in verbis: ENUNCIADO 37 – Em exegese ao 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o 

disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a 

citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que 

couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil (nova redação – 

XXI Encontro – Vitória/ES). Tendo restado frutífero o arresto, nos 10 (dez) 

dias seguintes à sua efetivação, deverá o oficial de justiça procurará o 

executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, observando os horários 

indicados na petição de ID nº 27923763 certificando pormenorizadamente 

o ocorrido, nos termos do §1º do art 830 do CPC. Após, manifeste-se a 

autora em 05 (cinco) dias. Expeça-se o necessário. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001593-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIORLEY GOMES DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001593-28.2018.8.11.0004 

Requerente: DIORLEY GOMES DE FARIA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A 

Requerido: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: FABIO RIVELLI - MT19023-A Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 

2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 24 de abril 

de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO 

SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011088-79.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DOS SANTOS QUEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 
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veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 8011088-79.2015.8.11.0004 

Requerente: LUIZ DOS SANTOS QUEIROS ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - MT5734-O Requerido: 

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DIEGO 

MAYOLINO MONTECCHI - MT0012124A Nos termos da legislação vigente, 

da CNGC e Provimento nº 52/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Embargada para, nos termos do artigo 49 da 

Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração 

interpostos nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 24 de abril 

de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO 

SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001783-54.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DEOCLECIANO LIMA DE SOUSA OAB - 860.644.601-72 

(REPRESENTANTE)

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001783-54.2019.8.11.0004 

Requerente: DEOCLECIANO LIMA DE SOUSA ADVOGADOS DO(A) 

REPRESENTANTE: CAMILA RAMOS COELHO - MT16745-O, FELIPE 

TEIXEIRA VIEIRA - DF31718 Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO Nos 

termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida 

para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 24 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001352-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA MENDES SOARES MENEZES (REQUERENTE)

MARIA A M SOARES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRI ATACADO EIRELI - ME (REQUERIDO)

CRISTIAN REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

INJEPOL CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA GAIPO LACERDA OAB - MG169937 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NAPOLEÃO CARVALHO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001526-29.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUAIR DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2- Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3- No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a c bom alvitre registrar, que conforme determina o 

enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a parte poderá 

ser intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: 

“ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a 

insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro 

? São Paulo/SP)” 4- Destarte, não há nos autos qualquer documento 

capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência de recursos 

financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja intimada a 

parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no que diz 

respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. 5- Intime-se. 6- Ultrapassado o 

prazo concedido, faça conclusos. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001656-19.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001656-19.2019.8.11.0004 

Requerente: LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A Requerido: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 52/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Embargada para, nos termos do artigo 49 da 

Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração 

interpostos nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 24 de abril 

de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO 

SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010140-40.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOHANNE CRISTINE PEREIRA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

Ocorrido o pagamento parcial da dívida, o(a) advogado(a) que defende os 

interesses da parte autora requer a transferência do numerário para conta 

bancária por ele(a) indicada. Analisando os autos verifico que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores, assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o 

pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências 

necessárias para expedição de alvará em nome do patrono que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada nos autos. Intime-se a 

parte requerida em relação a liquidação do valor remanescente no prazo 

de 15 dias, sob pena de multa de 10%, após retornem-me conclusos os 

autos para utilização dos sistemas online. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010140-40.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOHANNE CRISTINE PEREIRA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 8010140-40.2015.8.11.0004 

Requerente: LOHANNE CRISTINE PEREIRA SOARES ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - 

MT0017066A Requerido: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

ADVOGADOS DO(A) EXECUTADO: PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

MT8117-O, MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - MT22195-O Nos termos 

da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 52/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Embargada para, nos termos 

do artigo 49 da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões aos Embargos à 

Execução interpostos nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

24 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) RODRIGO ADRIANO 

DEMETRIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002373-31.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

13/12/2019, às 12h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001774-92.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE JOSE DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

20/09/2019, às 14h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-16.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN WERTLEY SOUSA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

W. T. M. ALVES REPRESENTACOES EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR o procurador da 

parte autora para que manifeste o que entender de direito em relação a 

carta de citação recusada pelo requerido no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMISA INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 30/09/2019 Hora: 16:00 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000751-77.2020.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CRISTINA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

Desidiosa foi a inaugural no tocante ao que dispõe o artigo 330, § 2º, do 

CPC, plenamente aplicável aos juizados especiais, vez que se trata de 

norma cujo escopo é a celeridade na tramitação do feito, de tal sorte que 

se é útil aos processos com liturgia mais morosa, certamente o será no 

tocante aos cuja concatenação reclame rapidez. Deste modo e com esteio 

no artigo 51, caput, da Lei 9.099/1995 combinado com o supramencionado 

artigo 330, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, declarando extinto o processo 

sem julgamento de mérito, conforme sentencia o artigo 485, I, do CPC. P. R. 

I. Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMISA INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente , 

por seu procurador, para comparecer(em) na audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 08/06/2020 às 14:40 (horário de Mato Grosso). 

ADVERTÊNCIAS: Caso não compareça à audiência designada importará 

no arquivamento do feito, bem como condenação ao pagamento das 

custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002165-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002165-81.2018.8.11.0004 

Requerente: MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - 

MT0017066A Requerido: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

MT15013-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 24 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) 

RODRIGO ADRIANO DEMETRIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000635-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILTA MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DA COSTA OAB - GO18194 (ADVOGADO(A))

RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA OAB - GO28339 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA - GO0043919A, 

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880Spara que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 19/09/2017 

Hora: 14:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002408-88.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIVINO BRAZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS OAB - MT27150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO AILTON DA CUNHA (REQUERIDO)

 

Considerando o teor do r. Despacho id 29705620, bem como o fato de, na 

última carta de citação enviada, houve devolução do "AR" com o motivo 

"mudou-se", IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente, para que no prazo de cinco dias indique o novo endereço 

para citação, ou manifeste o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001032-67.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 03/07/2019 

Hora: 12:00/HORÁRIO DE MATO GROSSO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001032-67.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1001032-67.2019.8.11.0004 

Requerente: MARIA DA PENHA DA COSTA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT16625-O 

Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 

05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 

413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 191,00, cujas guias podem ser 

o b t i d a s  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na forma 

determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 24 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-13.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON RIBEIRO FRANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES OAB - MT26189/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUERILSON ALVES DE SOUZA (REU)

 

Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, pois não enxergo 

nesta sede suporte para aplicação do artigo 99, § 2º, do CPC. O artigo 

319, § 1º e 2º, do Diploma Processual Civil não se aplica aos Juizados 

Especiais Cíveis por flagrante incompatibilidade com seus princípios 

vetores (artigo 2º da Lei 9.099/1995) e a natureza sumaríssima do seu 

rito, de tal sorte que já tendo a parte autora mencionado desconhecer com 

precisão o endereço da parte requerida, ao ponto de postular diligências 

para descoberta do paradeiro da última, não pode a rusga tramitar sob o 

auspício desta justiça especializada, pois no seu âmbito é inadmissível 

citação por edital, nos exatos termos do artigo 18, § 2º, da Lei 9.099/1995. 

Forte nestas razões e com espeque no artigo 51, II, da mesma lei, 

DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de mérito. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz Titular

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000748-25.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Da análise dos autos, observo tratar-se de matéria atinente à demanda 

de saúde oriunda da Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT. 

Desse modo, DETERMINO a redistribuição da carta precatória para a 4ª 

Vara Cível. 2- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000745-70.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ASTRONE JUNIO MARQUES PERES (REQUERIDO)

IEDA LUCIA PERIN MARQUES PERES (REQUERIDO)

ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES (REQUERIDO)

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

PRISCILLA SOUZA LIMA MARQUES (REQUERIDO)

 

Não tendo sido a carta precatória encaminhada por órgão judicial, 

ocorrendo sua distribuição como se petição fosse, sendo que a parte 

demandante nem sequer tem legitimidade para postular no âmbito deste 

Juizado Especial, ordeno o imediato arquivamento dos autos, calhando 

destacar que tal arquivamento prescinde de sentença, pois processo não 

é. Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-35.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ANDERSON LOPES DE QUINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente , 

por seu procurador, para comparecer(em) na audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 08/06/2020 às 16:00 (horário de Mato Grosso). 

ADVERTÊNCIAS: Caso não compareça à audiência designada importará 

no arquivamento do feito, bem como condenação ao pagamento das 

custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-65.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ANDERSON LOPES DE QUINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente , 

por seu procurador, para comparecer(em) na audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 08/06/2020 às 16:20 (horário de Mato Grosso). 

ADVERTÊNCIAS: Caso não compareça à audiência designada importará 

no arquivamento do feito, bem como condenação ao pagamento das 

custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-62.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000752-62.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JOSE MARIA DA 

SILVA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GNOTA MARIA 

OLIVEIRA ALVES POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 09/06/2020 Hora: 16:40 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-50.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ANDERSON LOPES DE QUINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 45 de 678



Parte(s) Polo Passivo:

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente , 

por seu procurador, para comparecer(em) na audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 08/06/2020 às 16:40 (horário de Mato Grosso). 

ADVERTÊNCIAS: Caso não compareça à audiência designada importará 

no arquivamento do feito, bem como condenação ao pagamento das 

custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000643-48.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDI SOUSA BARBOSA (EXECUTADO)

 

A inaugural menciona valor e data incompatíveis com o título anexo, o qual 

venceu em 19/01/2016, cuidando-se de nota promissória que não mais 

detém força executiva, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de 

Genebra (Decreto nº 57.663/1966), pois transcorrido o lapso temporal de 

03 (três) anos, deste modo e cuidando-se de execução lastreada em título 

prescrito, está-se diante de pretensão natimorta, carecendo a parte autora 

de interesse-utilidade para orquestrar a demanda. Forte nestas razões e 

com esteio no artigo 53, caput, da Lei 9.099/1995 combinado com os 

artigos 924 (I), 803 (I), 783 (caput), todos do CPC, também combinados 

com o artigo 330, III, do mesmo código, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito, conforme 

sentencia o artigo 485, I, do diploma processual em comento. P. R. I. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001126-15.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVAL DOS SANTOS CEDAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALIA FERNANDES LACERDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO(A))

 

As exceções de pré-executividade (ou objeção de executividade como 

preferem alguns), somente são aceitáveis em casos especiais, somente 

podendo ter como objeto arguição que demonstre ser a pretensão 

executória flagrantemente descabida, apontando vício de ordem 

fundamental e que tolha o processo de toda e qualquer eficácia, vício este 

que pode ser reconhecido de ofício pelo magistrado, pois quando for 

bradada matéria que reclame aprofundamento probatório ou de conteúdo 

altamente complexo, exigindo até mesmo análise quanto à relação que deu 

causa ao título executivo, a repulsa da objeção se impõe. Por tais razões e 

observando que além dos vícios formais aventados a parte executada 

aduziu na sua peça (pouco objetiva) matérias que não são passíveis de 

análise por meio desta via, inclusive pugnando pela condenação da parte 

exequente em litigância de má-fé e ao pagamento de valor para fins de 

indenização por danos morais decorrentes da propositura da ação 

executiva em si, NÃO CONHEÇO de tais requerimentos, pois a exceção de 

pré-executividade somente pode se restringir à temas de ordem pública, 

como dito acima, não sendo obviamente o instrumento adequado para 

realizar pedidos contrapostos. Intime-se. Após, certifique-se se ocorreu 

ou não o pagamento da dívida, promovendo a conclusão dos autos para 

continuidade dos atos executórios. Cumpra-se. Fernando da Fonsêca 

Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001352-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA MENDES SOARES MENEZES (REQUERENTE)

MARIA A M SOARES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRI ATACADO EIRELI - ME (REQUERIDO)

CRISTIAN REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

INJEPOL CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA GAIPO LACERDA OAB - MG169937 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NAPOLEÃO CARVALHO DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROMEIRO MIRANDA OAB - MT25228/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do procurador da parte autora acerca do Despacho proferido 

(evento 20084648), cuja cópia segue anexa

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROMEIRO MIRANDA OAB - MT25228/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 
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(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

No caso em tela, com relação ao pedido de redesignação de audiência 

contido no ID nº 26868728, NÃO O CONHEÇO, eis que a sentença 

prolatada no ID nº 26495835 deveria ter sido enfrentada por meio de 

recurso próprio. Ademais, denota-se que já se operou a preclusão pro 

judicato, nos termos do artigo 505 do Diploma Processual Civil, além da 

pretensão da parte autora estar em descompasso com o disposto no 

artigo 507 do mesmo código, vez que referida questão já foi decidida nos 

autos. Com relação ao pleito de isenção ao pagamento das custas 

processuais, cumpre esclarecer que a condenação em custas pela 

ausência do autor às audiências dos Juizados Especiais Cíveis tem 

natureza sancionatória, uma vez que movida a máquina judiciária para o 

desenvolvimento regular de uma ação judicial. Tutela-se, portanto, a 

prestação jurisdicional, o processo e suas finalidades. A sanção prevista 

no artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei 9.099/95 tem natureza processual 

reparatória fundada no fato de que, se o autor ausentou-se à audiência de 

conciliação, falta-lhe interesse processual no prosseguimento da ação, a 

não ser que prove motivo de força maior que o tenha impedido de estar 

presente à audiência, merecendo, portanto, que pague as custas do 

processo, sendo essa sanção apenas limitadora, de forma a não se 

permitir o desvio do legítimo interesse processual de quem realmente 

necessita da prestação jurisdicional. Noutra vertente, a parte requerente 

tão somente pleiteou a isenção do pagamento das custas condentórias, 

sem juntar aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, 

bem como, optou por ingressar com demanda sendo representada por 

patrono constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública 

desta comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas, 

procedem à análise das condições econômicas das partes, deste modo, 

com esteio no artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO o pedido e 

determino ao requerente, o recolhimento das custas processuais. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROMEIRO MIRANDA OAB - MT25228/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, por seu advogado, para que efetue no prazo 

de 05 (cinco) dias, o pagamento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Esse valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40, referente às custas judiciais e ainda a 

taxa judiciária (a ser calculada no site). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001643-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO JOAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. No que 

concerne ao requerimento colimando a expedição de certidão de dívida 

desde já saliento o seu indeferimento, uma vez que poderá a parte 

exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu crédito junto 

ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 11.101/2005. 

Assim corrobora a jurisprudência pátria: CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O 

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DO CARÁTER 

EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO BUSCADO NA AÇÃO. Descabimento da 
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expedição de certidão para habilitação na recuperação judicial. (…) 

Precedentes desta corte. Recurso provido. (TJ-RS Agravo de Instrumento 

AI – 70082535881. Data da publicação: 28/08/2019) (Grifamos) 5. Frente 

ao exposto, não havendo questões a serem decididas, nos termos do art. 

51, IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito e INDEFIRO o requerimento para a expedição de certidão de dívida, 

antes aos argumentos acima expostos, com fulcro art. 9° da Lei 

11.101/2005. 6. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 7. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001648-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VICTOR DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON MARCOS ADORNO SANTOS OAB - MT0018487A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAXSUEL VALADAO ANDRADE OAB - MT17296/O (ADVOGADO(A))

 

As exceções de pré-executividade (ou objeção de executividade como 

preferem alguns), somente são aceitáveis em casos especiais, podendo 

ter como objeto arguição que demonstre ser a pretensão executória 

flagrantemente descabida, apontando vício de ordem fundamental e que 

tolha o processo de toda e qualquer eficácia, vício este que pode ser 

reconhecido de ofício pelo magistrado, pois quando for bradada matéria 

que reclame aprofundamento probatório ou de conteúdo altamente 

complexo, exigindo até mesmo análise quanto à relação que deu causa ao 

título executivo, a repulsa da objeção se impõe. Por tais razões e 

observando que a parte executada aduziu na sua peça matérias que não 

são passíveis de análise por meio desta via, dela NÃO CONHEÇO. 

Intime-se. Após, certifique-se se ocorreu ou não o pagamento da dívida, 

promovendo a conclusão dos autos para continuidade dos atos 

executórios. Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-47.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL CESAR SILVA FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000753-47.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ABEL CESAR 

SILVA FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 15/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-85.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMEIRE DE LIMA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que a parte autora relata ter 

recebido a oferta de um cartão de crédito para realizar o parcelamento de 

suas compras junto a ré Casas Pernambucanas. Afirma tê-lo solicitado e 

assinado contrato de adesão, o qual não lhe foi disponibilizado. Porém, no 

mês de janeiro de 2020 constatou a cobrança de dois serviços que não 

foram por ela contratados, nos valores de R$13,99 (treze reais e noventa 

e nove centavos) e de R$12,00 (doze reais). Demonstra ter realizado a 

solicitação de cancelamento dos serviços, conforme documento de ID nº 

30793273, todavia continuam sendo geradas faturas. Diante do receio de 

ter seu nome restrito e de continuar recebendo cobranças supostamente 

indevidas foi motivada a manejar a demanda em voga postulando tutela 

antecipada para que seu nome não figure no cadastro de inadimplentes e 

pare de receber as cobranças de serviços que não solicitou. Sendo 

assim, observa-se que no caso em tela estão presentes a 

verossimilhança das alegações bem como a prova inequívoca, através do 

conjunto probatório juntado à exordial, suficientes para a concessão da 

medida. 3- No que tange ao ônus probandi, verifica-se que a inversão do 

ônus da prova por força do artigo 6º do CDC deve ser aplicada quando do 

saneamento do processo nas hipóteses em que existe esta fase, ao 

passo que no âmbito dos juizados especiais dar-se-á quando da prolação 

da sentença, momento em que o juiz ponderará quais provas competiam a 

cada uma das partes produzir, de tal sorte que devem elas contribuir 

ativamente para comprovar suas alegações, assim sendo, INDEFIRO o 

pedido de inversão desde o início da rusga. 4- Face ao exposto e com 

arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada no que toca ao pedido de a ré se abster de incluir 

o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, até o deslinde da 

rusga, bem como, se abstenha de realizar quaisquer cobranças 

referentes aos dois serviços não contratados pela autora, nos valores de 

R$13,99 (treze reais e noventa e nove centavos) e de R$12,00 (doze 

reais), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incorrer em multa mensal 

de R$1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de majoração em caso de 

necessidade. 5- Tendo a audiência de conciliação já sido aprazada, 

proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de 

conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 6- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 7- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 8- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 9- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 
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(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 10- 

Expeça-se o necessário. 11- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012793-78.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEREIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO APARECIDO DUTRA (REQUERIDO)

GOIAS VEICULOS MULTIMARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA OAB - MT6775/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Uma vez tendo a parte exequente apresentado cópia da matrícula do 

bem imóvel a ser penhorado, DEFIRO o pedido contido no ID 29425714, 

determinando seja lavrado termo de penhora nos autos, na forma do artigo 

845, § 1º, do CPC, incidente sobre o bem descrito na manifestação em 

voga, devendo a secretaria promover a imediata intimação da parte 

executada quanto a presente penhora, para, querendo, embargar no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 915 do Diploma Processual 

Civil e do art. 52, inciso IX da Lei nº 9.099/95. 2. Transcorrido o prazo, 

faça conclusos.. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001712-52.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BORGES DE OLIVEIRA KIST (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL DO ARAGUAIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2. Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002513-65.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MOREIRA DOS SANTOS DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002712-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE FREITAS ESTEFANELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002108-29.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONEGLEIDE FERREIRA BARROS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001440-58.2019.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

WARLEY LEONEL VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões aos autos, remetam-se os 

autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-44.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-97.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DIAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA SANTA VITORIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-02.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 
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o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002737-03.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ARTUR DE LIMA OAB - MT26559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001356-57.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA DOS SANTOS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-61.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARQUES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-42.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 
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devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001348-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO HAEFFNER OAB - TO0003245A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001617-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO DOS SANTOS CORREA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002287-60.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MENDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. Verifico que o recurso 

interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002149-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE SOUSA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3. No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro ? São Paulo/SP)” 4. Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5. Intime-se. 

6. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-38.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLYAM ANTONIO DUTRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2. Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001284-70.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA MORAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-66.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS VIEIRA DE MOURA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001939-42.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO OAB - GO48277 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR-TRAN SOLUÇÕES EM TRÂNSITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001238-81.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HIRVING DA SILVA MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL JUNIOR GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

PAMELLA SAMPAIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO C S DA SILVEIRA BUFFET - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES OAB - MT22768/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. Verifico que o recurso 

interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 
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admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001459-64.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOREIRA E SILVA DE PINHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARA LETICIA RODRIGUES CHAVES OAB - GO44551 (ADVOGADO(A))

PALOMA PEREIRA DE MORAES OAB - GO49553 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. Verifico que o recurso 

interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-24.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE SERTAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DA SILVA FERREIRA OAB - MT24323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela instituição requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001886-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ROSA GIL HERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO OAB - MT25338/O (ADVOGADO(A))

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela instituição bancária requerida 

preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via 

pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2- Intimada a parte recorrida para apresentação das 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-14.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-02.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NIVACI SOUSA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 
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LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2- Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias e uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010379-10.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CARVALHO VILLELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA PEREIRA SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA PEREIRA MILHOMEM OAB - MT0017198A (ADVOGADO(A))

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- CONCEDO à parte autora os benefícios da justiça gratuita, pois não 

enxergo nesta sede suporte para aplicação do artigo 99, § 2º, do CPC. 2- 

Verifico que o recurso interposto pela parte requerente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) não havendo que se falar em preparo, vez que é beneficiária da 

justiça gratuita, razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 3- Tendo em vista que as partes já apresentaram 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-46.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela instituição requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2- Tendo a parte recorrida já apresentado as contrarrazões, 

remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-30.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BATISTA BEZERRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT17744/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela instituição requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. 2- Tendo a parte recorrida já apresentado as contrarrazões, 

remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001643-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO JOAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 
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competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. No que 

concerne ao requerimento colimando a expedição de certidão de dívida 

desde já saliento o seu indeferimento, uma vez que poderá a parte 

exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu crédito junto 

ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 11.101/2005. 

Assim corrobora a jurisprudência pátria: CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O 

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DO CARÁTER 

EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO BUSCADO NA AÇÃO. Descabimento da 

expedição de certidão para habilitação na recuperação judicial. (…) 

Precedentes desta corte. Recurso provido. (TJ-RS Agravo de Instrumento 

AI – 70082535881. Data da publicação: 28/08/2019) (Grifamos) 5. Frente 

ao exposto, não havendo questões a serem decididas, nos termos do art. 

51, IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito e INDEFIRO o requerimento para a expedição de certidão de dívida, 

antes aos argumentos acima expostos, com fulcro art. 9° da Lei 

11.101/2005. 6. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 7. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011335-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIANO ANGELO DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Ausente o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. Da análise 

dos autos, depreende-se que a parte executada adimpliu voluntariamente 

com a obrigação outrora imposta em sede de sentença, depositando em 

conta judicial o valor referente a sua condenação, razão pela qual o 

advogado da parte exequente requereu a transferência do numerário para 

conta bancária por ela indicada, conforme alvará de ID nº 25041149, bem 

como já houve a restituição ao réu dos valores certificados no ID nº 

23036977. Desse modo, uma vez concretizada a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do que 

preconiza o artigo 924, II do Diploma Processual Civil, assim sendo, julgo 

extinta a dívida exequenda, tendo em vista o seu cumprimento, 

DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, o que faço com esteio 

nos arts. 904, I c/c 925, ambos do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

baixas necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002275-46.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BARRA DIESEL PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR OAB - MT0012664A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. A Lei nº 

9.099/95 estabelece no art. 51, I que a parte autora deve comparecer 

pessoalmente a todos os atos processuais, sob pena de extinção, 

cabendo se fazer representar, inclusive em audiência, pelo representante 

legal instituído no estatuto social. O Enunciado nº 141 do FONAJE dispõe 

que: ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) “A microempresa e a 

empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, 

inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

(XXVIII Encontro - Salvador/BA).” No caso vertente, a parte autora sendo 

enquadrada como microempresa se fez representar por preposto na 

audiência de conciliação, quando deveria ter comparecido o empresário 

individual ou o sócio-dirigente, o que não aconteceu, conforme se denota 

dos documentos acostados na exordial. Nesse contexto, não há como 

permitir o prosseguimento da reclamação em epígrafe em face da 

impossibilidade legal da parte autora, qualificada como pessoa jurídica, 

porém com natureza de microempresa, fazer se representar por preposto 

nos Juizados Especiais. Ante o exposto, diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95 e condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas judiciais, nos termos da inteligência extraída do § 

2º do apontado artigo 51, combinado com o enunciado 28 do FONAJE, 

abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com 

base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação 

em custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as baixas e 

anotações necessárias, observando as disposições da CNGC quanto à 

eventuais custas pendentes. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MALBA DE FATIMA CANDIDO SCARELLO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORRESPONDENTE BANCÁRIO BRANDÃO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ALEX ANDRE FURIA VIANNA OAB - MT7433-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de Embargos de Declaração manejados pela demandante 

MALBA DE FATIMA CANDIDO SCARELLO REIS, colimando a retificação de 

decisão deitada no bojo dos autos em ID 19275022, precisamente no que 

toca à erro material quanto a figura do recorrente, impugnando ainda a 

gratuidade deferida a favor da demandada Correspondente Bancário 

Brandão. Inconformada, sustenta a ocorrência dos vícios a que se refere 

o art. 1.022 do CPC interpondo o presente recurso, objetivando provocar a 

correção e o reexame da gratuidade concedida. 2- É o relato essencial. 3- 

Fundamento e Decido. 4- Inicialmente, cumpre-nos ressaltar que a teor do 

que preconiza o art. 1.022 do CPC e ainda conforme advertido pelo 

Supremo Tribunal Federal, a modalidade recursal aqui analisada é 

permitida tão somente quando utilizada com o escopo de viabilizar um 

pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, 

vocacionado a afastar as situações de obscuridade, omissão ou 

contradição, a complementar e a esclarecer o conteúdo da decisão 

proferida ou, ainda, a retificar erro material. 5- Com efeito, por ser matéria 

de recurso sui generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 

1.023 do supramencionado Diploma Legal, o qual prescreve: “Os 

embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida 

ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e 

não se sujeitam a preparo.” 6- Pois bem, cuida-se de embargos de 
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declaração com efeitos infringentes ofertados contra decisão que deferiu 

os benefícios da justiça gratuita à parte embargada/requerida, tendo como 

argumentação central a impugnação aos benefícios da justiça gratuita 

anteriormente concedida em sede de recurso à parte recorrente. Intimada 

a manifestar-se, a embargada/requerida Correspondente Bancário 

Brandão manteve-se inerte, tendo o Banco Bradesco se manifestado de 

forma genérica, passando ao largo da impugnação supramencionada, 

pugnando pela rejeição dos embargos em apreço, todavia razão não lhe 

assiste, pois nos termos do artigo 48 e 49 da Lei 9.099/1995 é plenamente 

viável o uso desta ferramenta processual nas hipóteses em que a decisão 

contenha omissão, obscuridade ou contradição (Artigo 1.022 do CPC), não 

havendo como se negar que a decisão contém ainda erros materiais que 

merecem retificações, merecendo ainda esclarecimentos acerca do 

benefício da gratuidade ali deferida, eis porque CONHEÇO do presente 

“recurso”, passando doravante a esclarecer a contradição e erros em 

comento. 7- Em que pese as aduções da embargante/requerente sobre a 

não comprovação da condição de hipossuficiência da parte 

embargada/requerida, calha destacar que além das suas aduções, não 

encartou qualquer prova documental robustecendo suas assertivas, ao 

passo que não vislumbro elementos que evidenciem a falta de 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade postulada, conforme 

autoriza o artigo 99, § 2º, do CPC, vez que a empresa recorrente, ao 

ingressar com recurso inominado, fez a juntada de arcabouço probatório 

suficiente para corroborar a alegada hipossuficiência, comprovando 

situação empresarial de microempreendedora individual e Declaração 

anual de Simei que atesta ausência de funcionários contratados e resumo 

de rendimentos conforme declaração fiscal correspondente a ultima 

declaração à época da interposição do recurso (ID 16865946), razão pela 

qual, RECHAÇO a impugnação aos benefícios da justiça gratuita, 

passando os fundamentos desta decisão a compor as motivações que 

concederam tal benesse em prol da embargada. 8- No que toca ao erro 

material e omissão contidos na decisum atacada, os embargos foram 

manejados sabiamente vez que contaminada por erro material, a decisão 

se reporta a recebimento de recurso manejado pela parte autora da ação 

e não se pronuncia quanto ao recurso interposto pelo demandado Banco 

Bradesco S/A, assim, entendo perfeitamente cabível a modificação parcial 

da referida decisum via embargos de declaração, tão somente no que toca 

à retificação de seu conteúdo para sanar erro material ali contido. 9- Ex 

positis, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos em apreço, tão somente 

para suprir erro material e omissão arguidas, para o fim de retificar a 

decisão contida no evento ID19275022, alterando seu conteúdo que passa 

a ter o seguinte teor: “1- DEFIRO à parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, pois não enxergo nesta sede suporte para aplicação do artigo 98, 

§ 2º, do CPC. 2- Com relação aos recursos interpostos pelas requeridas 

em eventos ID 16771436 e 17423605, verifico o preenchimento dos 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interpostos no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) e manejados (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que as partes 

aquiesceram com a decisão ou renunciaram seus direitos ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), tendo o preparo devidamente sido feito pelo Banco Bradesco 

S/A (ID 16771695), não havendo se falar em preparo no caso do recurso 

interposto pela requerida Correspondente Bancário Brandão, vez que é 

beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual, RECEBO-OS tão somente 

em seu efeito devolutivo. 3- Intime-se a parte recorrida pra que se 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias e uma vez ultrapassado o prazo para 

a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. 4- Cumpra-se.” 10- Expeça-se o 

necessário. 11- Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1001391-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

G. I. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO VITOR MARTINS CUNHA OAB - MT0014008A (ADVOGADO(A))

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO(A))

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT19744-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. A. F. (REU)

E. L. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE OAB - MT23941/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1001391-45.2018.8.11.0006. AUTOR(A): GERALDA INEZ PEREIRA REU: 

JOAO DE ARRUDA FIALHO, EUFRASIA LANDIVAR FIALHO Vistos. 1. 

Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC, bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes 

instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando 

(justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como 

prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do 

CPC. 3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado do pedido. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000889-38.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARGARETH ZATTAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON LUIZ MARQUES (REU)

ELTON LUIZ MARQUES (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000889-38.2020.8.11.0006. AUTOR(A): REGINA MARGARETH ZATTAR 

REU: EVERTON LUIZ MARQUES, ELTON LUIZ MARQUES Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que consta na certidão de óbito que o 

requerido deixou 06 (seis) filhos, sendo que no polo passivo consta 

apenas os dois filhos que o falecido teve com a requerente. 2. Por 

conseguinte, DETERMINO que a parte autora proceda à emenda à petição 

inicial, retificando o polo passivo da ação, para fazer constar todos os 

herdeiros do falecido, fornecendo a qualificação completa dos mesmos, 

nos termos do artigo 321, do CPC, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. 3. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001706-05.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA DORO AMBROSIO (INVENTARIANTE)

LUIZ MARQUES AMBROSIO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA MOREIRA AMBROSIO (INVENTARIADO)

DANIEL COSTA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1001706-05.2020.8.11.0006. INVENTARIANTE: LINDALVA DORO 

AMBROSIO REQUERENTE: LUIZ MARQUES AMBROSIO NETO 

INVENTARIADO: CELIA MOREIRA AMBROSIO REQUERIDO: DANIEL COSTA 

PEREIRA Vistos. 1. Compulsando os autos observo a necessidade de a 

parte requerente atribuir valor aos bens do espólio, para fins de partilha, 

nos termos do art. 660, III, do CPC, bem como para retificar o valor dado a 

causa e recolher as custas e taxas processuais. 2. Ante ao exposto, 

INTIME-SE a parte requerente, para que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único e art. 

485, incisos I, do CPC/2015). 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001445-40.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT12642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH PINTO DE ARRUDA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1001445-40.2020.8.11.0006. INVENTARIANTE: GUILHERME DE ARRUDA 

CRUZ ESPÓLIO: MARGARETH PINTO DE ARRUDA Vistos. 1. RECEBO a 

inicial, por estarem presentes os requisitos dos arts. 319, 320 e 610 do 

CPC/2015. 2.Conforme regra do parágrafo único do artigo 617, NOMEIO 

INVENTARIANTE a própria parte requerente, que prestará compromisso 

em 05 (cinco) dias e primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subseqüentes conforme artigo 620, sob pena de remoção ex vi artigo 622, 

I, todos do CPC/2015. 3. Juntamente com as primeiras declarações, deve o 

inventariante dar o valor correto da causa que nos processos de 

inventário corresponde ao valor do patrimônio a ser transmitido, com a 

exclusão das dívidas e da meação do cônjuge supérstite, recolhendo as 

custas processuais complementares, se houver. 4. Após, DETERMINO a 

nobre gestora judiciária, que encaminhe a presente ação ao distribuidor, 

com o escopo de que certifique se as custas e taxas judiciárias foram 

recolhidas corretamente, observando-se o novo valor atribuído à causa 

pelo autor. 5. Sendo de interesse do(a) inventariante, junto às primeiras 

declarações, pode ser aportado o plano de partilha amigável (art. 651, 

CPC). 6. Na mesma oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as 

certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida 

pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal. 7. Nos termos do 

provimento nº 56/2016 – CNJ, deverá a parte autora trazer aos autos 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados. 8. 

Apresentada as primeiras declarações e recolhida corretamente as 

custas, forte no artigo 626 do CPC/2015, CITE-SE para os termos do 

inventário e da partilha o cônjuge, o companheiro, os herdeiros, os 

legatários, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente e, 

se houver testamento, também o testamenteiro, observando a diligente 

gestora judicial os dizeres do referido artigo. 9. INTIME-SE a Fazenda 

Pública, (CPC art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, 

se deles discordar, juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias (art. 629 

do CPC) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(art. 634 do CPC), manifestando-se expressamente. 10. Concluídas 

referidas citações, conforme preconizado no artigo 627, do CPC/2015, o 

feito aguardará em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para 

que as partes possam dizer sobre as primeiras declarações, sendo que a 

Fazenda Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, informará ao juízo o valor 

dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações, assim o fazendo 

com base no seu cadastro imobiliário consoante artigo 629 do CPC/2015. 

11. Superado os prazos encimado, CERTIFIQUE-SE sobre as citações e 

manifestações das partes interessadas quanto às primeiras declarações, 

bem como, sobre a concordância ou impugnação dos valores dos bens de 

raiz pela Fazenda Pública. 12. Havendo concordância, quanto às primeiras 

declarações e, quanto aos valores, DETERMINO a lavratura do termo de 

últimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se o inventariante para 

prestá-las com o plano de partilha, caso haja este último. 13. Após, digam 

as partes, em quinze (15) dias (CPC, art. 637). 14. Se concordes, ao 

cálculo do tributo e digam todas as partes, em 05 (cinco) dias e, em 

seguida, a Fazenda Pública (CPC, art. 638). 15. Por fim, consigno que, de 

acordo com o art. 654, do CPC, a existência de dívida para com a Fazenda 

Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento 

esteja devidamente garantido. 16. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001744-17.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA COSTA FREITAS (REQUERENTE)

APARECIDA MICHELLE COSTA FREITAS (REQUERENTE)

FRANCIELE COSTA FREITAS GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001744-17.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: APARECIDA MICHELLE COSTA FREITAS, FRANCIELE 

COSTA FREITAS GODOY, MARIA ANTONIA COSTA FREITAS REQUERIDO: 

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT Vistos. 1. Verifico que a 

competência para processar e julgar a presente demanda é da Primeira 

Vara Cível desta Comarca, ante a existência de interesse relativo ao 

Direito de Família, consoante disposição do Provimento n. 05/2014/TP. 2. 

Logo, considerando que a Primeira Vara Cível desta Comarca é 

competente para “Processar e julgar os feitos relativos à família e 

sucessões, à infância e juventude, associados a cartas precatórias 

rogatórias e de ordem afetas à sua competência”, PROMOVA-SE a 

redistribuição do feito em favor da Primeira Vara Cível desta Comarca, 

determinando a remessa deste feito para o referido Juízo. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006921-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILCILENE PEREIRA PINTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônica n.º 

1006921-30.2018.8.11.0006. Vistos. 1. Em atenção à manifestação da 

parte requerida ao Id. 30378199, DETERMINO a designação audiência de 

conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública, conforme determina o art. 334, §9º do CPC/2015. 2. INTIMEM-SE 

as partes através de seu advogado/defensor constituído, via DJE, para o 

comparecimento à audiência de conciliação a ser designada. 3. Após a 

realização da audiência de conciliação, sendo obtido ou não acordo, o que 

deverá ser lavrado em termo, CERTIFIQUE-SE nos autos e REMATA-OS 
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CONCLUSOS. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-67 RESTAURAÇÃO DE AUTOS

Processo Número: 1001091-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA RAMOS DA SLVA (PARTE AUTORA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE MARIA CASSIANA DA SILVA (PARTE RE)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico n.º 

1001091-49.2019.8.11.0006. Vistos 1. Considerando que a Resolução n.º 

05/2014, do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

fixou a competência material da 1ª Vara da Comarca de Cáceres/MT, como 

sendo competente para processar e julgar demandas afetas à família e 

sucessões, DECLARO incompetente a Segunda Vara Cível da Comarca de 

Cáceres para processar e julgar o presente feito. 2. DETERMINO, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos encaminhados ao cartório 

distribuidor desta comarca, para que sejam redistribuídos de acordo com 

as novéis competências das varas desta unidade jurisdicional. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001708-72.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAN OAB - MT3565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001708-72.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

DANIEL DA SILVA MORAES REU: INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES Vistos. 1. 

Verifico que a competência para processar e analisar a presente 

demanda é da Quarta Vara Cível desta Comarca, ante a existência de 

interesse do Poder Público Municipal, consoante disposição do Provimento 

n. 05/2014/TP, por meio do Quadro de Competências atualizado em 

21/03/2018, item 7, que determina: 2. “4ª Vara – Processar e julgar os 

feitos em que sejam parte, interessada ou interveniente, as Fazendas 

Públicas Federal, estadual ou municipal, associadas a cartas precatórias, 

rogatória e de ordem afetas à sua competência”. 3. Logo, considerando 

que a Quarta Vara Cível desta Comarca é competente para “processar e 

julgar os feitos que envolvem interesses das Fazendas Pública Federal, 

Estadual e Municipal”, PROMOVA-SE a redistribuição do feito em favor da 

Quarta Vara Cível desta Comarca, determinando a remessa deste feito 

para o referido Juízo. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001734-70.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANEDSON AIRES LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH NEVES GONCALVES (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001734-70.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANEDSON AIRES LUIZ DA SILVA REU: ELIZABETH NEVES GONCALVES 

Vistos. 1. Trata-se de ação de usucapião promovida por ANEDSON AIRES 

LUIZ DA SILVA em desfavor de ELIZABETH NEVES GONÇALVES, todos 

qualificados nos autos. 2. Conforme se observa da peça inicial, o autor, ao 

argumento de não possuir condições financeiras para arcar com as 

custas processuais, pleiteia assistência judiciária gratuita, pedido que 

passo a analisar. 3. Com efeito, os benefícios da gratuidade da Justiça 

somente devem ser deferidos ou mantidos a parte “com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios” (artigo 98, CPC). 4. Assim sendo, não há nos 

autos qualquer elemento que demonstre a hipossuficiência do autor, 

mesmo porque, não trouxe qualquer documento que comprove o alegado. 

5. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato grosso, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA - INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS DE PROVAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Conforme inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal, os benefícios da justiça gratuita somente serão concedidos aos 

que comprovarem documentalmente a situação de hipossuficiência 

financeira. Assim, nos termos do artigo 5º da Lei l.060/50, o juiz não está 

obrigado a conceder os benefícios da justiça gratuita diante da mera 

juntada de declaração de pobreza. A hipossuficiência tem presunção 

relativa e deve ser evidenciada satisfatoriamente para que possa ser 

deferida em juízo.” (N.U 0000239-05.2012.8.11.0033, SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018) 6. Ante ao exposto, INTIME-SE o 

requerente para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à 

inicial, juntando documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, 

uma vez que consta da inicial qualificação de médico, ou, não havendo 

comprovação, proceda ao recolhimento de custas, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (§2º do art. 99 e art. 290, CPC). 7. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003374-45.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANETE NERES TROUI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1003374-45.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Pugna a parte requerente ao Id. 

31108606 pela suspensão da demanda durante o prazo de 90 (noventa) 

dias, em razão de que está em processo de acordo junto à parte 

requerida. 2. Isto posto, SUSPENDO o feito pelo prazo 90 (noventa) dias a 

contar da data de protocolo da petição, isto é, 08/04/2020. 3. Decorrido o 

prazo, deverá a parte autora manifestar o que entender pertinente, sob 

pena de extinção. 4. Transcorrido “in albis” o prazo fixado, CERTIFIQUE-SE 

nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores deliberações. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002065-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO DUALDO LTDA - ME (REU)

ALDO PAESANO LEITE (REU)

 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 15 DIAS, REALIZE 

O RECOLHIMENTO DO VALORES DILIGENCIAIS, VISANDO O 

CUMPRIMENTO DO MANDADO A SER EXPEDIDO.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000128-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DA COSTA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 15 DIAS, RECOLHA 

OS VALORES REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

VISANDO CONCRETIZAR A CITAÇÃO DO REQUERIDO, VIA MANDADO DE 

CITAÇÃO A SER EXPEDIDO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001790-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS DA SILVA (EXECUTADO)

GIOVANI PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR (EXECUTADO)

 

INTIME-SE a parte exequente, para se manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001731-18.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA COSTA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA COSTA BARROS OAB - MT25368/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

FACILITE PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTROS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001731-18.2020.8.11.0006. AUTOR: JOSE 

DA COSTA PINTO REU: FACILITE PRESTACAO DE SERVICOS DE 

CADASTROS LTDA - ME, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 1. 

Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma 

legal. 2. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 

330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

“codex”, RECEBO a petição inicial. 3. Inobstante a parte autora tenha 

manifestado seu desinteresse na audiência de conciliação, é certo que 

sua dispensa ocorre apenas nos casos em que ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

ou quando não se admitir a autocomposição (art. 334, § 4º, I e II, CPC). 4. 

Desse modo, tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, 

REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca para a realização de sessão de 

mediação/conciliação. 5. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do CPC, para que compareça(m) à audiência designada, 

acompanhado(s) de advogado(a) ou Defensor Público, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar(em) contestação, no 

prazo previsto no artigo 335 do CPC. 6. Havendo desinteresse pelo(s) 

réu(s) na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (§5º, art. 334, CPC). 7. 

CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC), bem 

como as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (§9º, art. 334, CPC). 8. Nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, INVERTO o ônus da prova, por entender no caso 

caracterizada a relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII), devendo a parte ré aportar aos autos toda a 

documentação referente ao caso em comento. 9. DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do CPC. 10. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002069-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS FONTES DE ASSIS (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002069-26.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REU: MARCUS VINICIUS 

FONTES DE ASSIS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS em face MARCUS 

VINICIUS FONTES DE ASSIS, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. 2. Foi determinada a emenda a inicial para informar o endereço 

do réu, bem como comprovar o mesmo foi devidamente constituído em 

mora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. 3. 

Verifico que mesmo intimada para emendar a inicial à parte requerente 

quedou-se inerte conforme certidão em ID. 20444442 datada de 

28/05/2019. 4. Vieram os autos conclusos. É a síntese do necessário. 

Fundamento e DECIDO. 5. Conforme preceitua o art. 321, parágrafo único 

do CPC, “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição 

inicial”. 6. Como observa Moacir Amaral, de tal modo: “proporciona a lei 

oportunidade ao autor para emendar ou completar a petição inicial, a qual, 

findo o prazo aludido, voltará ao juiz para de novo examina-la e dar-lhe 

despacho adequado, de deferimento ou indeferimento. Se o autor não 

cumprir a diligência que lhe fora ordenada – o juiz indeferirá a petição 

inicial”. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª 

edição, 1997, pág. 1.390) 7. Porém, verifico que a parte autora, 

devidamente intimada pelo seu causídico constituído, não cumpriu a 

diligência ordenada por este Juízo. 8. Observo também, contudo, que no 

caso “sub examine”, não tem aplicação a regra inserta no § 1º, do art. 485 

do CPC, porque não se trata da hipótese ali mencionada. 9. O mestre 

Theotônio Negrão anota que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o 

entendimento acerca do antigo artigo 267, §1º, do CPC/1973, o qual 

corresponde ao §1º do artigo 485, CPC, “in verbis”: “A determinação de 

que se emende a inicial em dez dias dar-se-á ao autor, por seu advogado, 

não incluindo o disposto no art. 267, § 1º do CPC”. (Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 30ª ed., Saraiva, 1999, pág. 352 

nota 6a, art. 284) 10. Ademais, a petição em ID. 20741073 inclusa na data 

de 07/06/2019, embora possuam as mesmas partes, divergem totalmente 

do pedido e causa de pedir da presente ação, razão pela qual deixo de 

apreciá-los. 11. Diante do exposto, INDEFIRO a petição Inicial nos termos 

do parágrafo único do artigo 321 do CPC e por consequência JULGO e 

DECLARO EXTINTA a presente alçai, sem julgamento do mérito, com 

suporte nos artigos 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 12. Como 

não foi dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas 

iniciais. 13. Após o transito em julgado, ao arquivo. 14. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO
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Processo Número: 1006437-78.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DIAS FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO TERCEIROS 

INTERESSADOS (AÇÃO DE USUCAPIÃO) PRAZO - 20 DIAS PROCESSO n. 

1006437-78.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 25.442,06 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) AUTOR: Nome: SEBASTIAO 

DIAS FERREIRA Endereço: RUA DOS BEXIGAS, QUADRA 10, LOTE 12, 

COHAB NOVA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 DENUNCIADO: Nome: 

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: RUA LÍBANO, 2258, EDIFÍCIO BUSINESS PRIME, JARDIM MONTE 

LÍBANO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-196 PESSOAS A SEREM INTIMADAS 

(TERCEIROS INTERESSADOS): FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, para ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se 

manifestar em 15 dias, nos termos do art. 259, incisos I e III do CPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica. 

RESUMO DA INICIAL: "Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO 

URBANA promovida por SEBASTIÃO DIAS FERREIRA em face da 

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

COHAB/MT, sociedade de economia mista estadual, inscrita no CNPJ sob o 

Nº 03.470.515/0001- 43; representado pela PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO –PGE-MT . A requerente, na data de 23 de fevereiro de 2007, 

adquiriu direitos sobre o imóvel urbano situado à Rua dos Bexigas, quadra 

20, lote 12 (antiga Rua RC-6, quadra 20) de Benedito Valdemar Leite, o 

qual, a sua vez, havia adquirido tais direitos de Maria José do Espírito 

Santo que consta como promitente compradora do referido imóvel no bojo 

da matrícula nº 40.060, donde a primeira requerida ainda consta como 

proprietária.". É possível constatar pela documentação que segue anexa, 

que Maria José do Espírito Santo realizou a compra de uma área edificada 

de 220,00m² e registrada na matrícula 40.060 do Cartório de 1º Ofício de 

Registro de Imóveis de Cáceres e, uma vez que se comprometera a 

pagamentos mensais desta aquisição, apenas realizou cessão de direitos 

sobre o imóvel à Benedito Valdemar Leite e esse ao requerente, uma vez 

que ainda não lhes era possível a transferência da propriedade na 

matrícula; sendo que somente no ano de 2010 foi possível obter o 

cancelamento da garantia hipotecária sobre o bem e, consequentemente, 

possível a expedição de termo de quitação por parte do Instituto de Terras 

de Mato Grosso – Intermat em nome da compradora primitiva, qual seja, 

Maria José do Espírito Santo.Ocorre que, devido ao falecimento de Maria 

José do Espírito Santo, não fora possível sua regularização como 

proprietária e, posteriormente, como vendedora do imóvel ao requerente 

perante o Cartório de 1º Ofício de Cáceres, cabendo assim ao autor, o 

ajuizamento da presente demanda para que seja reconhecida sua 

propriedade sobre o imóvel, mormente se se considerarmos que há mais 

de 12 (doze) anos reside no local, tendo, inclusive, regularizado sua 

situação tributária junto à Fazenda Púbica Municipal, uma vez que solicitou, 

logo após a aquisição, a transferência do imposto predial e territorial 

urbano para o seu nome. Logo, o requerente, por mais de 12 (doze) anos 

possui a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel inscrito na 

matrícula nº 40.060, Livro 2 – V-5, fls. 152, do Primeiro Ofício de Serviços 

Notariais e Registrais de Cáceres, em nome de Companhia de Habitação 

Popular de Mato Grosso – COHAB, razão pela qual requer seja 

reconhecida e declarada a prescrição aquisitiva em seu favor. Diante do 

exposto, espera seja recebida, processada e, ao final, julgado totalmente 

procedente o pedido, declarando, por sentença, o requerente como 

proprietário do imóvel usucapiendo (Rua dos Bexigas, quadra 20, lote 12 - 

antiga Rua RC-6, quadra 20 -, com área de 222,75m,² inscrito na matrícula 

nº 40.060, Livro 2 – V-5, fls. 152, do Primeiro Ofício de Serviços Notariais 

e Registrais de Cáceres), perante o Cartório do 1º Ofício desta Comarca, 

com o respectivo mandado de inscrição do título no Registro de Imóveis, 

para os efeitos legais. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: A 

presente demanda tem como objeto um lote de terreno urbano, situado 

(Rua dos Bexigas, quadra 20, lote 12 - antiga Rua RC-6, quadra 20 -, com 

área de 222,75m,² inscrito na matrícula nº 40.060, Livro 2 – V-5, fls. 152, 

do Primeiro Ofício de Serviços Notariais e Registrais de Cáceres). 

DESPACHO: Vistos, etc... Defiro a gratuidade da justiça. Cite-se e 

intime-se o(a) Requerido(a) para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 

do NCPC, a audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Caceres, 14 de novembro de 2019. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito "Providencie a juntada do Aviso 

de Recebimento. Embora o Estado de Mato Grosso já tenha manifestado 

anuindo com os termos do pedido inicial, faz-se necessário o cumprimento 

das demais formalidades, sendo: - a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Após, 

retorne concluso. Cáceres/MT, 20 de março de 2.020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito". E, para que chegue ao conhecimento de 

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

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

da Lei. Eu, Joel Soares Viana Junior (Analista Judiciário), digitei. 

Cáceres/MT, 24 de abril de 2020. Joel Soares Viana Junior / Analista 

Judiciário (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça/CNGC OBSERVAÇÕES: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 
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Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

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

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

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000818-36.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, §4° 

do Código de Processo Civil c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. 

XVII da r. consolidação, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação e documentos (Num. 

31353354 e seguintes), no prazo de 15 (quinze) dias. Eu, Joel Soares 

Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. Cáceres/MT, 24 de abril de 2020 

JOEL SOARES VIANA JUNIOR / ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001446-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA RAIMUNDO DA COSTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001446-64.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE REU: NEUZA RAIMUNDO 

DA COSTA Defiro a pesquisa de veículos no sistema Renajud. Segue 

extrato da pesquisa. Considerando as diligências realizadas sem êxito, 

acaso não seja indicado bens, arquive-se, sem baixa estes autos. 

Caceres, 21 de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003429-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS OAB - SP368494 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO OAB - DF12151 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003429-93.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA REU: BANCO GMAC S.A. Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL COM PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO ajuizada por FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA em face de 

BANCO GMAC S.A. Transcrevo a sinopse fática da inicial: “A parte Autora 

em 13/03/2017, firmou contrato de financiamento com o banco Réu a fim 

de adquirir veículo automotor, nos seguintes termos: Contrato número: 

5991951. Data da celebração: 13/03/2017. Veículo Marca: CHEVROLET. 

Modelo: PRISMA. Ano de Fabricação e Modelo: 2017/2017. Valor do Bem: 

R$ 45.800,00. Valor da Entrada: R$ 3.000,00. Valor Financiado COM 

TAXAS E IMPOSTOS: R$ 45.273,86. Valor total pago no final do 

financiamento: R$ 81.981,60. A taxa de juros acordada foi de 2,20% ao 

mês e 29,84% ao ano, pactuado em 60 parcelas de R$ 1.366,36, 

totalizando um saldo devedor final de R$ 81.981,60, ou seja, quase o 

dobro o valor financiado. Requer a parte Autora, que seja feita a revisão 

do contrato em questão para que seja expurgada do financiamento a 

capitalização diária/mensal dos juros remuneratórios, bem como das 

práticas consideradas ilegais, ressarcindo os valores pagos a maior nas 

prestações ou abatendo a diferença das parcelas vincendas, em razão da 

capitalização. Ressalta-se que, no contrato trazido aos autos, fora 

cobrado no item CUSTO EFETIVO TOTAL – CET, juros de 33,50% ao ano, 

ou seja, o valor este, bem superior aos juros informado pelo vendedor no 

momento da aquisição do negócio, o que comprova no presente caso a 

aplicação de juros capitalizados na forma composta. Saliente-se que, a 

parte Autora quitou até a presente data, 26 (vinte e seis) parcelas do 

contrato de financiamento, no valor unitário de R$ 1.366,36 (hum mil e 

trezentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), no entanto, o 

mesmo sente-se lesado pela cobrança abusiva praticada pela Requerida. 

Desta maneira, recorre a parte Autora, ao Poder Judiciário a fim de que 

seja expurgada a capitalização composta e, consequentemente, sejam 

ressarcidos ou abatidos os valores pagos a maior.” Após tecer suas 

razões de fato e de direito, requereu o quanto segue: 1) Concessão da 

tutela de urgência conforme fundamentação; 2) Deferir em favor do Autor 

a assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei 1060/50 e com base na 

declaração de pobreza anexo; 3) Seja concedida a inversão do ônus da 

prova, diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do 

consumidor, determinado que o Réu prove que os valores cobrados não 

foram capitalizados, bem como que o valor cobrado pela instituição 

financeira respeita os limites contratuais; 4) A citação da instituição 

financeira requerida, por carta com aviso de recebimento, para querendo 

responder a presente demanda, sob pena dos efeitos da revelia; 5) Seja 

julgado procedente o pedido inicial, com a consequente revisão das 

cláusulas contratuais impugnadas, declarando a padronização do contrato 

em análise nos seguintes moldes: • a fixação de juros mensais, no 

percentual de 2,20% a.m., correspondente à taxa de juros mensais 

contratadas, vedada da capitalização mensal ou juros compostos, nos 

termos dos cálculos ora apresentados, ou caso não seja este o 

entendimento de Vossa Excelência, requer sejam os autos remetidos ao 

contador judicial para elaboração de novo cálculo; • o afastamento da 

cobrança da taxa do item IV da presente exordial, por se configurar 

obrigação iníqua e abusiva na medida em que coloca o consumidor em 

desvantagem exagerada, proclamando, ainda, flagrante ofensa à boa-fé e 

a equidade contratual (artigo 51, IV do CDC). 6) A condenação da 

empresa Ré à repetição de indébito dos valores pagos a maior. 7) seja o 

Réu condenado a suportar custas processuais e os honorários 

advocatícios de sucumbência a serem fixados na margem de 20%; Com a 

inicial, vieram os documentos. A inicial foi recebida no id. 21276586. Citada 

a requerida apresentou contestação no id. 24621985. Na ocasião refutou 

o benefício da justiça gratuita deferido ao autor. No mérito o requerido 

defendeu a regularidade do contrato livremente pactuado entre as partes, 

sustentou que é válida a cláusula que prevê a capitalização mensal de 

juros e admitido no ordenamento jurídico, e quanto as tarifas/encargos 

controvertidos na inicial explicou o fato gerador de cada um e sustentou a 

validade de todos eles. Após tecer suas razões de fato e de direito, 

requereu o quanto segue: “Demonstrado que não faz a parte autora jus à 

gratuidade de justiça, razão pela qual requer-se seja reconsiderada a 

r.decisão que concedera a gratuidade de justiça e assim seja a autora 

intimada a promover o pagamento das custas iniciais sob pena de extinção 

do feito pela ausência de seus necessários pressupostos processuais. 

Restou demonstrado que não há nem houve qualquer novidade e/ou 

desequilíbrio no negócio questionado, de forma que não há qualquer razão 

para que seja modificado o quanto contratado. Não sendo devido o 

principal questionado, declaração de nulidade, não há falar-se no 

acessório. Não há revisão e recálculo contratual devido, novo valor da 

parcela e/ou em novo valor do financiamento a ser declarado e/ou em 

modificação no percentual de juros e/ou de qualquer cláusula, apurado e 

ou decretado, qualquer ilegalidade e/ou abusividade a ser declarada, em 

novo valor de saldo devedor. Não há falar-se em possibilidade de 

quitação, até porque nenhum valor fora consignado. Demonstrado que 

nenhuma cláusula contratual merece reforma, em específico com relação 

aos juros (capitalização), tarifa de Cadastro, IOF e/ou Despesas e/ou e/ou 

ao quanto mais pactuado, genericamente questionadas, vez que se 

encontram dentro do limite legal, até porque não restou caracterizado pela 
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parte autora a ocorrência de cobrança diversa da pactuada a justificar a 

revisão pretendida, cujo ônus possuía. Diante do exposto, requer -se seja 

a presente demanda julgada totalmente improcedente, negando-se à parte 

autora o direito pretendido, condenando-a nos ônus sucumbenciais de 

estilo. Protesta provar o alegado por todos os meios em direito permitidos, 

especialmente pelo depoimento pessoal da parte autora e prova 

documental. Alternativamente, reitera-se que eventual modificação seja 

apurada em sede de liquidação de sentença e para que seja autorizada a 

compensação com a dívida da autora existente para com o réu, pelas 

razões apresentadas.” Com a contestação, vieram documentos. O autor 

foi intimado para apresentar impugnação à contestação, mas deixou 

transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (id. 27570574 – Pág. 1). É 

a síntese do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM 

PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada 

por FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA em face de BANCO GMAC S.A. No 

tocante as questões preliminares são as seguintes considerações do 

Juízo. O requerido questiona o deferimento da justiça gratuita ao autor. No 

entanto, ressalto que o réu trouxe argumentos mas não apresentou 

contraprova a justificar a modificação da impressão do Juízo quanto a 

situação financeira do autor de modo que o benefício da justiça gratuita 

ainda deve ser mantido, salvo o surgimento de prova em contrário. 

Portanto, mantenho o benefício da justiça gratuita ao autor. Pois bem, 

superada a questão preliminar resta o exame do mérito uma vez que a 

matéria debatida permite a sua análise apenas sob a perspectiva jurídica, 

inexistindo matéria de fato a ser examinada. Ressalto ainda que a 

possibilidade do julgamento antecipado neste caso encontra amparo 

naquilo que dispõe o art. 355, I do Código de Processo Civil. In verbis: Art. 

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

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

outras provas; Passo ao exame do mérito. O autor aduz que não é 

adequada a capitalização mensal de juros postulando então que o contrato 

seja modificado no sentido de extinguir a capitalização. Em suma, o autor 

assinalou o quanto segue: “A taxa de juros acordada foi de 2,20% ao mês 

e 29,84% ao ano, pactuado em 60 parcelas de R$ 1.366,36, totalizando um 

saldo devedor final de R$ 81.981,60, ou seja, quase o dobro o valor 

financiado. Requer a parte Autora, que seja feita a revisão do contrato em 

questão para que seja expurgada do financiamento a capitalização 

diária/mensal dos juros remuneratórios, bem como das práticas 

consideradas ilegais, ressarcindo os valores pagos a maior nas 

prestações ou abatendo a diferença das parcelas vincendas, em razão da 

capitalização. Ressalta-se que, no contrato trazido aos autos, fora 

cobrado no item CUSTO EFETIVO TOTAL – CET, juros de 33,50% ao ano, 

ou seja, o valor este, bem superior aos juros informado pelo vendedor no 

momento da aquisição do negócio, o que comprova no presente caso a 

aplicação de juros capitalizados na forma composta.” (trecho extraído da 

petição inicial no id. 21251951 - Pág. 4). Sobre o assunto o Superior 

Tribunal de Justiça editou as Súmulas 539 e 541 que assim dispõem: 

Súmula 539/STJ – É permitida a capitalização de juros com periodicidade 

inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, 

reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente 

pactuada. (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 

15/06/2015) (g.n.). Súmula 541/STJ – A previsão no contrato bancário de 

taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (STJ. 3ª Seção. 

Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015) (g.n.). Sobre a questão, este 

Juízo tem seguido em suas decisões a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça segundo a qual, como já destacado acima, é possível a 

capitalização de juros inferior a um ano desde que expressamente 

pactuada. Nesse sentido, também na linha da Súmula acima destacada, o 

Juízo tem interpretado a pactuação expressa da capitalização quando a 

taxa de juros anual fixada no contrato supera o duodécuplo da taxa 

mensal estabelecida neste mesmo contrato. Pois bem. Verificando o 

contrato juntado no id. 21251952 - Pág. 8 observa-se a previsão da taxa 

de juros mensal de 2,20% a.m, ao passo que a taxa de juros anual 

prevista foi de 29,84%. Vê-se então que a taxa anual tem valor previsto 

superior ao duodécuplo da taxa mensal (duodécuplo= 26,4%). Assim 

sendo reputo expressamente previsto no contrato a capitalização mensal 

de juros de modo que este item do contrato não deve sofrer reparos. 

Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) 

- AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 1. Violação ao 

art. 535, do Código de Processo Civil, não configurada. Acórdão estadual 

que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia. 

2. Instâncias ordinárias que afirmaram a existência de cláusula contratual 

autorizando a prática da capitalização de juros. Impossibilidade de 

reexame da matéria por importar novo enfrentamento do quadro fático 

delineado na lide e interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das 

súmulas ns. 5 e 7 do STJ. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva 

anual contratada. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 583.727 – RS. Relator Ministro 

Marco Buzzi. Julgamento realizado em 24.02.2015). (g.n.). PROCESSUAL 

CIVIL E BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL 

PACTUADA EM PERÍODO POSTERIOR AO DA VIGÊNCIA DA MP 

1.963-17/2000, REEDITADA SOB O Nº 2.170-36/2001. POSSIBILIDADE DE 

COBRANÇA. 1. Para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se 

necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: (I) legislação 

específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários 

posteriores a 31/3/2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada pela MP 

2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional 

nº 32/2001 (AgRg no REsp 1.052.298/MS, Rel. Min.ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, Quarta Turma, DJe de 1º/3/2010); e (II) expressa previsão 

contratual quanto à periodicidade. 2. De acordo com o entendimento 

pacificado no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, 

há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em 

periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o 

duodécuplo da taxa mensal. 3. O Tribunal a quo, em suas razões de 

decidir, utilizou-se também de fundamento infraconstitucional, qual seja o 

art. 4º do Decreto 22.626/1933. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1077283/DF, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 

03/09/2013) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE 

MERCADO. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE 

DE PACTUAÇÃO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO 

DA MENSAL. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DECISÃO PROVIDA 

PARCIALMENTE. 1. As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à 

taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a 

abusividade do percentual contratado. Dissentir das conclusões do 

acórdão recorrido, que entendeu ser abusiva a taxa contratada, é inviável 

em recurso especial ante o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp n. 973827/RS, Relatora 

para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). Precedente representativo da 

controvérsia (art. 543-C do CPC). 3. No caso, o acórdão recorrido aludiu 

expressamente aos percentuais das taxas anual e mensal de juros. Dessa 

forma, é possível a cobrança dos juros capitalizados na forma contratada. 

4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento. (AgRg no AREsp 

42.668/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013). No mesmo sentido: AgRg no 

REsp 1.068.984/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, DJe de 29.6.2010; AgRg no Ag 1.266.124/SC, Terceira Turma, 

Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 7.5.2010; AgRg no REsp 

1.018.798/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro HONILDO AMARAL DE 

MELLO CASTRO - Desembargador Convocado do TJAP -, DJe de 

1º.7.2010; AgRg nos EDcl no REsp 733.548/RS, Quarta Turma, Relator o 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 12.4.2010. Não bastasse, 

deve-se pontuar que conforme disposto no art. 28, §1°, inciso I da Lei 

10.931/2004 há o reconhecimento legislativo da possibilidade de incidência 

de juros capitalizados nos pactos compostos em cédulas de crédito 

bancário. Ademais cumpre destacar que além do modelo de interpretação 

exposto ainda, deve-se apontar ainda que houve literalidade de previsão 

de capitalização de juros no contrato celebrado entre as partes conforme 

se infere da cláusula 8.1 do contrato apresentado junto a contestação, 

cuja juntada e conteúdo não foram objetados quanto assim o poderiam por 

ocasião da faculdade processual de impugnar a contestação. Assim 

sendo não há como negar a expressa previsão de capitalização mensal 
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de juros no caso em análise. Logo, com base nestes argumentos rejeito a 

tese ventilada na inicial segundo a qual seria ilegal a cobrança capitalizada 

de juros no contrato objeto da ação. A parte autora ainda reclama da 

incidência dos seguintes encargos no contrato: TARIFA DE CADASTRO, 

DESPESAS e IOF (IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS). Pois 

bem. Para a rubrica de TARIFA DE CADASTRO foi gerado o custo de 

R$660,00 (Seiscentos e sessenta); O custo DESPESAS gerou a cobrança 

no contrato da importância de R$347,52 (trezentos e quarenta e sete reais 

e cinquenta e dois centavos); Para o IOF – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES 

FINANCEIRAS foi cobrada a importância de R$1.466,34 (trinta e seis reais 

e noventa e seis centavos). Para se opor a cobrança desses encargos, 

mencionou o autor o quanto segue: “A ampla e variada denominação 

utilizada como tarifas e/ou taxas cobradas visando acobertar as 

despesas administrativas com o financiamento para a aquisição de bens 

móveis, com cláusula de garantia de alienação fiduciária, se afiguram de 

natureza contratual na medida em que o consumidor pactua a adesão às 

condições pré-estabelecidas pelas instituições financeiras. Trata-se, 

portanto, de encargo contratual que, apesar de não encontrar vedação na 

legislação expedida pelo BACEN, mostra-se abusivo porque evidencia a 

vantagem exagerada da instituição financeira quando do aporte de 

recursos cobrados em face do financiamento. Ressalta-se que o abuso 

se revela quando, aparentemente, a instituição financeira usando de um 

direito regular age de maneira a distorcer a finalidade do crédito causando 

prejuízo ao consumidor, porque transfere o custo administrativo da 

operação para a parte hipossuficiente da relação jurídica.” (trecho 

extraído da petição inicial, no id. 21251951 - Pág. 9). Ocorre que a 

despeito dos argumentos do autor que reclamam a existência de um pacto 

adesivo que teria por escopo a transferência do custo administrativo da 

operação financeira ao consumidor, deve-se pontuar que o Superior 

Tribunal de Justiça tem posição definida quanto a questão, e sob a 

perspectiva daquele Tribunal Superior, passo a deliberar sobre a matéria 

sub judice. Sobre a cobrança do IOF e TARIFA DE CADASTRO a questão 

é pacífica sendo admitida nos julgados do Superior Tribunal de Justiça a 

sua cobrança. Senão, vejamos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS 

REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO 

CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 

FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A comissão de permanência 

não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou 

moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2. Tratando-se de 

relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição 

simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula 

do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela 

Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário 

Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços 

bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas 

expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a 

orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições 

financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a 

regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela 

prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a 

norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados 

e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos 

voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela 

instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 

30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 

físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma 

padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 6. A Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não 

foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos 

normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua 

pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais 

tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos 

celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado 

caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado 

e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a 

conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 8. 

Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o 

serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, 

base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e 

informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da 

abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de 

operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser 

cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 

3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 9. É lícito 

aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações 

Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo 

principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Teses para 

os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários 

celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) 

era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de 

emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª 

Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a 

cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou 

limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora 

expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo 

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada 

em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente 

pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a 

instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o 

pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) 

por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos 

mesmos encargos contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e 

parcialmente provido. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) 

Fato é que tanto o IOF como a TARIFA DE CADASTRO foram 

expressamente pactuadas no contrato e recaíram sobre o contratante 

conforme convenção das partes, não havendo o que se falar em 

ilegalidade. Deste modo, adotando o acórdão em RECURSO ESPECIAL 

acima colacionado como razão de decidir, seguirá improcedente o pedido 

de revisão contratual para a extinção dos encargos acima destacados. Em 

relação ao encargo denominado DESPESAS o qual também fez incidir 

valor/custo sobre o contrato na monta de R$347,52 (trezentos e quarenta 

e sete reais e cinquenta e dois centavos), o requerido teceu linhas a 

apontar que o aludido custo se refere as despesas do registro do contrato 

[lançamento do gravame] junto ao órgão competente, por meio do Sistema 

Nacional de Gravame. Em suma o registro do contrato tem por escopo 

lançar mão de gravame sobre o bem objeto do financiamento e assim levar 

ao credor fiduciário razoável segurança sua para com o negócio de modo 

a permanecer com ele [credor] a propriedade [mediante posse indireta] da 

coisa adquirida, a fim de que retome o bem em caso de eventual 

inadimplência do devedor nos termos da legislação de regência (Dec. 

911/69). Nesse sentido, a jurisprudência já consolidou que tal despesa é 

inerente à própria modalidade contratual e sua publicidade é de exclusivo 

interesse da instituição financeira, daí por que o repasse dos custos ao 

contratante traz vantagem exagerada ao Banco, em flagrante ofensa aos 

princípios que regem a relação de consumo. Além disso, referida tarifa 

não foi contemplada nos anexos das Resoluções do Conselho Monetário 

n. 3.518/2007 e 3.919/2010, o que torna indevida sua cobrança. Nesse 

sentido: " (...) COBRANÇA DE DESPESAS COM O REGISTRO DO 

CONTRATO E INCLUSÃO DE GRAVAME. Nulidade no caso concreto. 

Entendo que a publicidade é de exclusivo interesse da instituição 

financeira, razão pela qual o repasse dos custos desse registro ao 

contratante configura vantagem exagerada por parte do Banco, em 

flagrante ofensa aos princípios que regem a relação de consumo. 

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. IOF. Adoção do paradigma 

do STJ (nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS). Podem as partes 

convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de 

Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, 

sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Imposto mantido conforme 

contratado. DESALIENAÇÃO DO VEÍCULO. A incerteza sobre a quitação 

do contrato impede que seja determinado imediatamente a desalienação do 

veículo, o que poderia causar dano irreversível ao credor, que ficaria 

desfalcado da garantia, em especial face os termos da Súmula nº 92 do 

STJ. DIREITO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. Sendo apurada a 

existência de saldo devedor, devem ser compensados os pagamentos a 

maior feitos no curso da contratualidade. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Caso 

se verifique que o débito já está quitado, devem ser devolvidos os valores 

eventualmente pagos a maior, na forma simples, corrigidos pelo IGP-M 
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desde o desembolso e com juros legais desde a citação. INDEFERIDA A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS." (TJRS 

– Apelação Cível Nº 70058220120, Décima Terceira Câmara Cível, Relator: 

Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 24/01/2014). AGRAVO 

REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO 

– TARIFA DE REGISTRO – IMPOSSIBILIDADE APÓS 30/04/2008 – 

AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO NORMATIVA DO BACEN – SERVIÇO DE 

TERCEIROS – SEM DESTINAÇÃO NO CONTRATO - INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA - DEVOLUÇÃO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - FORMA 

SIMPLES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – COMPENSAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – ART. 21 DO CPC E SÚMULA 306/STJ MANUTENÇÃO - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aos contratos bancários 

aplica-se a legislação consumerista, nos termos do enunciado de Súmula 

297 do STJ, sendo, portanto, possível a revisão de cláusulas reputadas 

ilegais e abusivas. 2. A remuneração da instituição financeira advém do 

pagamento dos juros remuneratórios e demais encargos contratuais, de 

modo que é abusiva a cobrança da tarifa de registro de contrato. 3. É 

abusiva a cobrança da tarifa de serviços de terceiros por constituir ônus 

da própria instituição financeira, não se podendo transferir ao consumidor 

encargo que é do próprio fornecedor. 4. A compensação de honorários 

advocatícios, na hipótese de sucumbência recíproca, encontra supedâneo 

tanto na lei (art. 21 do CPC) como na jurisprudência (Súmula 306/STJ). 5. 

Decisão monocrática mantida. (TJMT - Ag 116334/2015, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2015, 

Publicado no DJE 16/11/2015). (g.n.). Com efeito o encargo denominado 

DESPESAS deverá ser excluído do contrato e em razão disto o valor deve 

ser restituído ao Autor. Anoto ainda que em relação a restituição que se 

determinará nesta sentença, tal deverá ser realizada na forma simples [e 

não aquela pretendida de acordo com o art. 42, parágrafo único do CDC], 

uma vez que não se notou comportamento da ré motivado por má-fé, 

elemento essencial para a configuração do dever de restituir em dobro, 

segundo o entendimento adotado no âmbito do STJ (v.g. AgInt no REsp 

1336998/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019). É como decido! Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, apenas e tão somente para 

reconhecer a abusividade na cobrança do encargo denominado 

“DESPESAS” cuja rubrica fez incidir no contrato a importância de R$347,52 

(trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). Por 

decorrência, fica a Requerida condenada em restituir ao Autor o valor 

apontado, com incidência de correção monetária – INPC e juros de mora, 

este no mesmo percentual dos juros remuneratórios do contrato, e na 

forma capitalizada, desde a data da contratação, até a data do efetivo 

pagamento. A restituição deverá ser na forma simples, conforme já 

exposto. Dado o resultado da demanda condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios de sucumbência os quais fixo no importe correspondente a 

10% sobre o proveito econômico obtido (art. 82, §2° e art. 85, §2°, incisos I 

a IV do Código de Processo Civil). No que que tange ao noticiado na 

certidão contida no id. 22413052 - Pág. 1., é de se elogiar a atitude do 

Autor em comunicar ao Juízo das gravações, supostamente realizadas 

pelo escritório de Advocacia de seu patrono. Em síntese, na gravação, 

percebe-se a insistente cobrança do Autor para pagamento de valores 

que não tem qualquer respaldo no processo, tratando-se de 

comportamento reprovável, chegando a ser criminoso quando insinua e 

sugere desembolso de valores para pagamento de “honorários do juiz”. 

Percebe-se ainda a cobrança para o Autor pagar perícia, quando sequer 

existiu qualquer deliberação no processo nesse sentido. Frente ao 

comportamento reprovável, extraia cópia integral destes autos, 

especialmente dos áudios apresentados pelo Autor, e encaminhe para a 

OAB-MT e OAB-SP para conhecimento, apuração e adoção das medidas 

administrativas pertinentes. Extraia-se ainda cópia integral e encaminhe 

para a Delegacia de Polícia Civil para apurar o comportamento na esfera 

criminal. Intimem-se, sendo o Autor pessoalmente. Após o decurso do 

prazo recursal, intimem as partes para manifestação no prazo de 15 dias, 

e caso nada seja pedido, arquive-se. Cáceres/MT., 22 de Abril de 2.020 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1002889-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE DE ALMEIDA REAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO CAETANO CABRAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINNET MENDES DANTAS OAB - MT0018292A (ADVOGADO(A))

LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR OAB - MT7400-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002889-50.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

DONIZETE DE ALMEIDA REAL REU: JOSE ANTONIO CAETANO CABRAL 

Vistos, etc... Donizete de Almeida Real, devidamente qualificado nos 

autos, ajuizou “AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS 

MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER” em face de José Antônio Caetano 

Cabral, também qualificado, alegando que desde 29.01.2010 é o legítimo 

proprietário e possuidor de um imóvel rural denominado Sítio Ouro Preto, 

registrado sob a matrícula nº 11.343 e R -15 – 11343, tendo adquirido a 

área extraída de uma área maior através de contrato de compra e venda 

firmado com os antigos proprietários, com quem manteve propriedade em 

condomínio do aludido imóvel. Assevera que visando proceder com o 

desmembramento da área e registro próprio, foi exigido pelo Cartório de 

Registro competente que fossem realizadas medições da área a fim de 

estabelecer os marcos e limites de divisa do imóvel a ser desmembrado 

para lavratura da Escritura Pública. Assevera que, a fim de atender a 

exigência do Cartório, contratou profissional da competente área a fim de 

promover a medição da área, ocasião em que descobriu a existência de 

suposta invasão de parte da propriedade, próximo ás margens do Rio que 

margeia o imóvel, onde os supostos invasores estavam construindo 

barracos em companhia e sob a orientação do Requerido, a fim de 

construir áreas recreativas de pesca no local. Alega que segundo 

informações obtidas, o Requerido estaria promovendo “doação” de lotes 

no local, englobando aproximadamente 10 lotes. Verbera que diante dos 

fatos lavrou Boletim de Ocorrência, relatando os fatos e solicitando 

providências. Sustenta que posteriormente, ao retomar as medições do 

imóvel e promover a construção de cerca da área em contexto, o terceiro 

contratado para realização do serviço foi abordado pelo Requerido e 

demais terceiros, que determinaram a paralisação do serviço mediante 

grave ameaça, afirmando que destruiria as cercas construídas no local. 

Afirma que após os fatos socorreu-se novamente á Autoridade policial 

que lavrou novo Boletim de Ocorrência e constatou a destruição das 

cercas do imóvel. Por tais razões, assevera que está na iminência de 

sofrer turbação na sua posse perante grave ameaça, destruindo 

aproximadamente 50 metros de cerca construídos no local, causando 

prejuízo de ordem material, além de impedir a utilização da área para 

pastagem de gado e outros animais, devido a ausência da cerca 

desmanchada. Diante de tais fatos, postula a concessão de liminar 

inaudita altera parte para que o réu se abstenha de turbar a sua posse e 

proferir ameaças, ao final, a procedência do pedido com a confirmação da 

liminar e a condenação do Réu á obrigação de fazer, consistente na 

reconstrução da parte da cerca que supostamente destruiu, além da 

condenação ao pagamento do valor pago ao advogado para prestação 

dos serviços na demanda, no importe de R$6.000,00, além de custas e 

honorários de sucumbência. Juntou documentos (ids. Num. 4170974, 

4170976, 4170977, 4170978, 4170979, 4170981 – págs. 01 a 05, id. 

4170984, 4170987, 4170992, 4170995, 4170997, 4170998, 4171000, 

4171001 – págs. 01 e 02, id. 4171002 e 4171003 – págs. 01 e 02). Foi 

designada audiência de justificação para subsidiar a análise da liminar 

pretendida. Ao indicar testemunhas, o Autor juntou novas imagens (ids. 

4270352 e 4270440), alegando novas ameaças por parte do Réu. Novos 

documentos foram juntados nos ids. 4298072, 4303175 – págs. 01 a 05, 

4303173, id. 4303178, id. 4303184 – págs. 01 a 03, id. 4303185, id. 

4330409, id. 43300428. O Autor se manifestou novamente (id. 4590443) 

juntando documentos nos ids. 4590941 – págs. 01 a 08. A audiência de 

justificação foi realizada com a presença das partes, sendo colhido o 

depoimento de uma testemunha (ids. 4775596, id. 4775614 – págs. 01 e 

02). A liminar foi indeferida mediante a decisão de id. Num. 4803221 – 

págs. 01 a 03, por outro lado foi determinado que o Requerido se 

abstivesse de promover a alteração da situação fática do imóvel. No id. 

5587732 houve manifestação da Advogada que acompanhou o Réu em 
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audiência, alegando que foi contratada apenas para o ato e que não 

estaria constituída no processo para representá-lo. Irresignado, o Autor 

apresentou manifestação no id. 5815139 – págs. 01 a 08, requerendo 

fosse decretada a revelia do Réu e o prosseguimento do feito. No id. 

6104334 – págs. 01 a 06. Alegou, preliminarmente, que o Autor carência 

da ação por ausência do interesse de agir, sendo inadequada a ação de 

interdito possessório, uma vez que o Autor nunca teria exercido a posse 

sobre o imóvel objeto da lide e que na verdade pretende obter uma posse 

que nunca teve e aumentar os limites da sua propriedade, que é vizinha da 

propriedade do Réu. Sustenta não existir nos autos documentos que 

comprovem que o Autor exercia posse sobre a área, e que os 

documentos colacionados à demanda apontam data recente. Argumenta o 

Réu que sempre exerceu a posse mansa e pacífica sobre a área, a qual 

teria adquirido por meio de contrato de promessa de compra e venda 

celebrado com os proprietários da referida área, os terceiros Veríssimo 

Gonçalves da Silva e Antônia Norberta da Cunha, negócio pretérito à 

compra e venda alegada pelo Autor. Por tais razões, requereu a extinção 

da demanda sem resolução do mérito. No mérito, reiterou os argumentos 

anteriormente expostos e alegou ter sofrido esbulho possessório pelo 

Autor que teria destruído a demarcação da área, levando à lavratura de 

Boletim de Ocorrência. Alega que os mapas trazidos pelo Autor não 

demonstram a realizada fática, uma vez que o Requerido é proprietário da 

área que margeia o rio. Assevera que agindo de má-fé o Autor tenta 

deslocar sua propriedade para dentro da área vizinha. Após tecer seus 

argumentos de defesa, requereu o acolhimento da preliminar e se 

ultrapassada, a improcedência da demanda. Juntou documentos nos ids. 

6665039 – págs. 01 a 03, 66655073 – págs. 01 e 02, 6665114 – págs. 01 

e 02, 66655200, 6665222, 6665299, 6665375, 6665441, 6665646, 

6665582, 6666116, 6666223. Em decisão de id. 7288029 – págs. 01 e 02, 

foi rejeitado o pedido de declaração da revelia do Réu, sendo declarada a 

ineficácia da participação da advogada na audiência de justificação, por 

ausência de procuração para representação, e reconhecido o 

comparecimento espontâneo do Réu ao apresentar contestação. Intimado, 

o Autor apresentou impugnação à contestação no id. 11593760 – págs. 01 

a 09, refutando os argumentos apresentados na defesa. Juntou novos 

documentos (id. 11593989 – págs. 01 a 04, id. 11593928 – págs. 01 a 14, 

id. 11594042- págs. 01 a 07, id. 11594114 – págs. 01 a 09, id. 11594206 – 

págs. 01 a 05, id. 11594235). Intimadas a especificarem provas, as partes 

se manifestaram no id. 12075468 – págs. 01 e 02 e 12252848 – págs. 01 e 

02. O Autor requereu a produção de prova testemunha, colheita do 

depoimento pessoal da parte Ré e prova documental suplementar. Já o 

Réu pugnou pela produção de prova testemunhal. O feito foi saneado (id. 

14646332), sendo afastada a preliminar arguida e deferida a produção de 

prova testemunhal, a colheita do depoimento pessoal do Autor e do Réu, 

além de prova documental suplementar mediante contraditório. O Autor 

apresentou suas alegações finais no id. 16872387 – págs. 01 a 14, 

enquanto o Réu, embora intimado, não se manifestou (id. 18603284). É o 

relatório. Decido. Nos termos dos arts. 560 e 561, do Código de Processo 

Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação 

e reintegrado em caso de esbulho, incumbindo-lhe provar a sua posse, a 

turbação ou esbulho praticado pelo Réu, a data do esbulho, bem como a 

perda da posse. A seu turno, preconiza o ar. 567 do CPC, acerca do 

interdito proibitório que “o possuidor direto ou indireto que tenha justo 

receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure 

da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se 

comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”. 

Especificamente sobre o interdito proibitório, leciona Humberto Theodoro 

Júnior: "Enquanto os interditos de reintegração e manutenção pressupõem 

lesão à posse já consumada, o interdito proibitório é de natureza 

preventiva e tem por objetivo impedir que se consume dano apenas 

temido. O mandado que o possuidor obtém, na última hipótese, é de 

segurança contra esbulho ou turbação iminente, no qual, além da 

interdição do mal ameaçado, haverá também a cominação de pena 

pecuniária para eventualidade de transgressão do preceito (art. 932)." 

(Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 29a ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2002, p. 137). Trata-se, portanto, de uma ação judicial pela qual o Autor 

pretende repelir algum tipo de ameaça à posse, e para a sua propositura, 

devem restar devidamente comprovados a aludida posse e o esbulho ou 

turbação iminente. À luz do art. 1.196 do CC, considera-se “possuidor” 

todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos 

poderes inerentes à propriedade. E, como antes referido, o possuidor tem 

direito de ser mantido na posse, em caso de turbação, e de ser 

reintegrado no caso de esbulho. Quanto à defesa da posse, determina o 

art. 1.210 do Código Civil: Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido 

na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de 

violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. § 1º O possuidor 

turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria 

força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não 

podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse. § 

2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de 

propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. No caso em análise, o 

objeto da ação trata-se de uma área de 81, 07 hectares, integrante da 

matrícula nº 11.343, e R-15 – 11343, alegando o Autor, em síntese, ter 

sofrido ameaça da posse de parte da área que corresponderia à sua 

propriedade, por ato praticado pelo Requerido, que ilicitamente estaria 

fracionando a área em lotes e alienando a terceiros, com a finalidade de 

construir áreas recreativas para pesca. Por outro lado, o Requerido 

aponta que a área em comento teria sido por ele adquirida mediante 

contrato de compra e venda, sobre a qual sempre exerceu a posse, e que 

na verdade o intuito do Requerente é deslocar sua propriedade para 

dentro da propriedade do Réu. Assevera, ainda, que o Autor nunca 

exerceu posse sobre a área em litígio. Pois bem, no caso em liça, não 

restaram comprovados os requisitos necessários para procedência da 

demanda possessória, ao passo que não há nos autos prova convicta 

acerca da posse do Autor sobre a área litigiosa, uma vez que, pelo 

conjunto probatório, não há como definir com exatidão os limites das 

propriedades e posses exercidas pelas partes, portanto, não há como 

afirmar que o Autor tenha sofrido ameaça à posse, ônus que lhe competia 

a teor do art. 373, inciso I, do CPC. Explico: Embora demonstrado que o 

Autor é titular de uma propriedade localizada na área em litígio (id. 

4170979), existindo também fortes evidências do exercício de posse 

sobre a aludida área, não há prova suficiente de que a área de sua posse 

e propriedade abarque o perímetro de área sobre a qual versa a lide, 

tampouco que tenha havido ameaça de agressão á suposta posse, 

mormente porque o conjunto probatório aponta que o Requerido é 

proprietário de uma área vizinha (id. 6665073 – págs. 01 e 02), sobre a 

qual vem exercendo posse como demonstra a prova oral produzida nos 

autos. Para melhor elucidar, transcrevo parte do depoimento das 

testemunhas e informante ouvidas em Juízo que indicam que o Requerido 

exerce posse de uma área localizada na região, a qual é utilizada para 

pesca pelo Réu e por terceiros. Vejamos trecho dos depoimentos: “Que 

conhece o Requerido há mais de 22 anos; Que tem mais de 23 anos que é 

pescadora nesse local, no distrito de “Caramujo”; Que reconhece a área 

como sendo do Requerido, José Antônio; Que ele comprou do Senhor 

“Nego”; Que ele recebeu a área como pagamento de uma dívida; Que o 

local sempre foi frequentado por todo mundo; Que nunca viu o Autor 

Donizete lá dentro da propriedade pescando; Que quando começou a 

frequentar a propriedade ele pertencia ao Sr. Veríssimo; Que desde que 

tem conhecimento a área dividida em cerca reta; Divisa do patrimônio do 

Autor Donizete para esta área que ela trabalha, que ela pesca;...Que era 

do Sr. Veríssimo e o Autor diz que é dele...Que o Requerido tem o terreno 

lá e ele está vendendo os lotes pra cada um poder participar do rio...Que 

pelo mapa fica difícil reconhecer se a área pertence a José Ademir...Que 

não saber dizer a quantidade de área que o Sr. José comprou, que 

acredita que é 01 hectare e pouco de área total; Que lá foi loteado; Que 

ele tem a parte dele e o resto foi loteado; Que não sabe quanto ele tem de 

área; Que a divisa é em linha reta, que pega da beira do asfalto até o rio 

direito, sem curva (...). (Marines Felismino Alves). Ao prosseguir com o 

depoimento, a informante ainda deu diversas explicações acerca da 

localização da área sobre o qual o Réu exerce a posse, que no meu 

entendimento não foram suficientemente para comprovar a exata 

localização da área, contudo, foram bem esclarecedoras no sentido de 

indicar que o Requerido, de fato, exerce posse sobre certa parte da área 

maior. No mesmo sentido, a testemunha Adão Maurício de Quadros 

Ricaldes relatou ter conhecimento sobre a posse do Réu sobre a área 

localizada na região, destacando ainda que o irmão foi quem alienou parte 

da área ao Requerido, vejamos: “...Que tem uma parte da área; Que José 

Ademir de Quadros Ricaldes que é quem vendeu para o Requerido, é 

irmão do depoente; Que eles tem uma parte dessa terra lá; Que essa terra 

era do Espólio Veríssimo, que não lembra o sobrenome dele; Que foi 

proveniente de uma semente de braquiária que o Sr. Moacir tirou da terra 

dele e que o genro do Sr. Veríssimo pôs fogo e queimou, ai ele vendeu pra 

pagar esta semente; Isso em 1998...Que desde a compra utilizam a área, 

para pescaria; Que agora tem uns pés de fruta; Que não sabe o que 
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resolveram (com relação a venda para o Requerido em 2014)...Que o 

Autor “chegou” “no” Caramujo em 2008, em torno de 2000; Que tinha 

oficina mecânica e sempre fazia serviço em um trato que o Autor tinha; 

Que o Autor comprou uma área em frente no asfalto; Que depois ele 

comprou a terra de outro Donizete; Que depois comprou a terra do 

“finado” Veríssimo; Que nem sabe como é direito, existe umas histórias, 

que nem sabe como é; Que o Autor sabia que eles eram proprietários lá; 

Que ele pedia pra ir pescar lá; Que depois que ele comprou essa terra que 

era do “finado” Veríssimo e um dia chegaram lá pra entrar e tinha uma 

pessoa com nome de Emerson e disse que era advogado, depois disse 

que era parente, e disse que vendeu essa terra para o Donizete; Que um 

dia foi pescar com Marines em um barraco que tinha lá embaixo, tinha uma 

porteira, que chegaram lá tinha uma pessoa que abordou eles...Que disse 

que não era pra ninguém entrar; Que tinha ordem do Donizete como não 

poderia entrar pois ali sempre foi deles, como não podia entrar onde era 

deles...Que voltou e foi falar conversar com Emerson; Que ele falou que 

tinha Escritura; Que depois eles “jogaram essa Escritura para dentro da 

Fazenda Catarinense”; Que o Donizete sabe que aquilo lá nunca foi dele; 

Que ele sabe mais do que tudo...Que adquiram a parte do imóvel do 

“finado” Veríssimo; Que foi feita a Escritura, mas não foi registrada porque 

o Veríssimo faleceu... Que a Escritura tem data de 1998...Que confirma 

que tem uma área remanescente lá; Que seu irmão José Ademir ainda tem 

uns 05 hectares lá; Que eles usam a área para lazer; Que só tem um 

barraco lá; Que já tem muito tempo que foi feito, uns 20 anos; Que o 

barraco esta na área deles, não tem área do Autor lá...Que o Autor não 

tem área lá “embaixo”...Que quem vendeu parte dessa área para o 

Requerido foi o irmão do depoente;...Que não sabe dizer se foi levado 

engenheiro para dividir a área vendida;(...)”. A testemunha Moacir Cangani 

prestou depoimento e confirmou ter alienado parte da área a José Ademir, 

que por sua vez vendeu parte ao Requerido, conforme se extrai do 

contrato de compra e venda id. 6665073 – págs. 01 e 02. Vejamos trecho 

do depoimento: “Que em 1997 ele tinha plantação de semente nessa área; 

Que tinha colhido essa semente e elas estavam em um saco, num rancho 

lá; Que o genro do Sr. Veríssimo botou fogo, Que o Sr. Veríssimo não 

tinha condição de pagar essa semente; Que fez então uma proposta e 

pegou esse pedaço de terra e vendeu para o Sr. José Ademir...Que ele 

pegou 01 alqueire e meio...Que pegou 18 hectares, 06 ou 07 alqueires; 

Que o Sr. Ademir entrou e já tomou conto...Que quando adquiriu não 

levaram engenheiro pra medir; Que depois vendeu para o Sr. Ademir; Que 

não lembra o valor; Que não levaram engenheiro para cortar a área...Que 

mais ou menos sabia onde era essa área...Que faz muitos anos que não 

vai lá; Que faz uns 20 anos; Que esse local em disputa ele recebeu para 

pagamento da semente...Que tinha rio; Que fica da entrada á direita; Que 

tinha uma vazante...Que reconhece como sendo a área apontada pelo 

mapa juntado no id. 4303173; Que após pegar a área vendeu ela 

rapidamente; (...)” A testemunha Hamilton de Gurjão Brito confirmou os 

demais relatos quanto a sucessão da propriedade/posse da área mediante 

compromissos de compra e venda, além de reconhecer que ambas as 

partes têm propriedades na área em contexto. Já a testemunha Renato 

César Martins Cunha, informou que durante alguns anos arrendou a área 

do Autor. Assim, extrai-se dos depoimentos transcritos fortes evidencias 

de que o Réu exerce posse sobre parte da área maior há alguns anos, e, 

por outro lado, os depoimentos também revelam a existência de 

propriedade e posse do Autor sobre parte da área. Contudo, como 

exposto, em que pese a prova de que as partes são titulares de domínio 

de propriedades vizinhas localizadas na área, não restou claramente 

demonstrado os limites das aludidas propriedades, tampouco a extensão 

da área sobre a qual exercem a posse, em especial, o Autor, incumbido do 

ônus da prova. Não obstante, da prova documental trazida pelas partes, 

em especial os mapas acostados nos ids. 4170978 – págs. 01, id. 

4303173, id. 4303178, embora seja possível visualizar suposta divisão da 

área para fins de propriedade, não há como se extrair dos aludidos 

documentos a ocupação promovida pelas partes no que tange as 

referidas propriedades, ou seja, não há como averiguar pela prova 

documental a extensão da posse. Aliás, como já explanado, o litígio entre 

as partes está mais direcionado à controvérsia acerca dos limites das 

respectivas propriedades, o que deve ser dirimido em ação pertinente 

para tanto, não cabendo tal discussão à demanda possessória em tela. Em 

resumo, restou demonstrado que ambas as partes exercem posse sobre 

suas respectivas propriedades, áreas vizinhas, contudo, não há prova 

suficiente que o Requerido tenha ameaçado a posse do Autor, pois não há 

como se inferir dos autos o limite da propriedade e posse exercida pelas 

partes sobre a área total. Nesse contexto, é preciso ressaltar que as 

imagens acostadas pelo Autor nos autos, com intuito de demonstrar a 

alegada turbação praticada pelo Requerido, também não tem o condão de 

fazer prova do alegado, mormente porque, como dito, não restou 

comprovada a posse do Autor sobre a área indicada. Frisa-se novamente, 

embora existam provas são titulares de domínio de propriedades vizinhas, 

não restaram comprovados os requisitos necessários para a proteção 

possessória almejada pelo Demandante, quais sejam, prova cabal do 

efetivo exercício de posse obre a área em litígio, e a ameaça de turbação 

ou esbulho da aludida posse pelo Réu, uma vez que a prova produzida 

não foi suficiente para demonstrar que o Requerente exerce posse sobre 

a área objeto da lide. Logo, diante da inexistência de provas contundentes 

a respeito dos fatos alegados na inicial, encargo probatório que cabia à 

parte Autora nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, que não ofereceu 

provas suficientes da alegada posse sobre a área objeto da demanda e 

da ameaça iminente que evidencie turbação ou esbulho da suposta posse 

sobre o perímetro litigioso, a improcedência do pedido inicial é medida que 

se impõe. Como ressaltado, persistindo eventual controvérsia acerca dos 

limites e divisão das propriedades das quais as partes são titulares de 

domínio, poderão buscar a solução mediante ação própria se ausente 

composição amigável. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, e face à 

sucumbência, condeno a parte Autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, intime-se a parte Autora para 

efetuar o pagamento das custas em 15 dias. Decorrido o prazo, 

arquive-se procedendo com a baixa dos autos e anotações devidas. 

Cumpra-se. Cáceres, 24 de abril de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO
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DONIZETE DE ALMEIDA REAL (AUTOR(A))
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ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO CAETANO CABRAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINNET MENDES DANTAS OAB - MT0018292A (ADVOGADO(A))

LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR OAB - MT7400-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002889-50.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

DONIZETE DE ALMEIDA REAL REU: JOSE ANTONIO CAETANO CABRAL 

Vistos, etc... Donizete de Almeida Real, devidamente qualificado nos 

autos, ajuizou “AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS 

MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER” em face de José Antônio Caetano 

Cabral, também qualificado, alegando que desde 29.01.2010 é o legítimo 

proprietário e possuidor de um imóvel rural denominado Sítio Ouro Preto, 

registrado sob a matrícula nº 11.343 e R -15 – 11343, tendo adquirido a 

área extraída de uma área maior através de contrato de compra e venda 

firmado com os antigos proprietários, com quem manteve propriedade em 

condomínio do aludido imóvel. Assevera que visando proceder com o 

desmembramento da área e registro próprio, foi exigido pelo Cartório de 

Registro competente que fossem realizadas medições da área a fim de 

estabelecer os marcos e limites de divisa do imóvel a ser desmembrado 

para lavratura da Escritura Pública. Assevera que, a fim de atender a 

exigência do Cartório, contratou profissional da competente área a fim de 

promover a medição da área, ocasião em que descobriu a existência de 

suposta invasão de parte da propriedade, próximo ás margens do Rio que 

margeia o imóvel, onde os supostos invasores estavam construindo 

barracos em companhia e sob a orientação do Requerido, a fim de 

construir áreas recreativas de pesca no local. Alega que segundo 

informações obtidas, o Requerido estaria promovendo “doação” de lotes 

no local, englobando aproximadamente 10 lotes. Verbera que diante dos 

fatos lavrou Boletim de Ocorrência, relatando os fatos e solicitando 

providências. Sustenta que posteriormente, ao retomar as medições do 
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imóvel e promover a construção de cerca da área em contexto, o terceiro 

contratado para realização do serviço foi abordado pelo Requerido e 

demais terceiros, que determinaram a paralisação do serviço mediante 

grave ameaça, afirmando que destruiria as cercas construídas no local. 

Afirma que após os fatos socorreu-se novamente á Autoridade policial 

que lavrou novo Boletim de Ocorrência e constatou a destruição das 

cercas do imóvel. Por tais razões, assevera que está na iminência de 

sofrer turbação na sua posse perante grave ameaça, destruindo 

aproximadamente 50 metros de cerca construídos no local, causando 

prejuízo de ordem material, além de impedir a utilização da área para 

pastagem de gado e outros animais, devido a ausência da cerca 

desmanchada. Diante de tais fatos, postula a concessão de liminar 

inaudita altera parte para que o réu se abstenha de turbar a sua posse e 

proferir ameaças, ao final, a procedência do pedido com a confirmação da 

liminar e a condenação do Réu á obrigação de fazer, consistente na 

reconstrução da parte da cerca que supostamente destruiu, além da 

condenação ao pagamento do valor pago ao advogado para prestação 

dos serviços na demanda, no importe de R$6.000,00, além de custas e 

honorários de sucumbência. Juntou documentos (ids. Num. 4170974, 

4170976, 4170977, 4170978, 4170979, 4170981 – págs. 01 a 05, id. 

4170984, 4170987, 4170992, 4170995, 4170997, 4170998, 4171000, 

4171001 – págs. 01 e 02, id. 4171002 e 4171003 – págs. 01 e 02). Foi 

designada audiência de justificação para subsidiar a análise da liminar 

pretendida. Ao indicar testemunhas, o Autor juntou novas imagens (ids. 

4270352 e 4270440), alegando novas ameaças por parte do Réu. Novos 

documentos foram juntados nos ids. 4298072, 4303175 – págs. 01 a 05, 

4303173, id. 4303178, id. 4303184 – págs. 01 a 03, id. 4303185, id. 

4330409, id. 43300428. O Autor se manifestou novamente (id. 4590443) 

juntando documentos nos ids. 4590941 – págs. 01 a 08. A audiência de 

justificação foi realizada com a presença das partes, sendo colhido o 

depoimento de uma testemunha (ids. 4775596, id. 4775614 – págs. 01 e 

02). A liminar foi indeferida mediante a decisão de id. Num. 4803221 – 

págs. 01 a 03, por outro lado foi determinado que o Requerido se 

abstivesse de promover a alteração da situação fática do imóvel. No id. 

5587732 houve manifestação da Advogada que acompanhou o Réu em 

audiência, alegando que foi contratada apenas para o ato e que não 

estaria constituída no processo para representá-lo. Irresignado, o Autor 

apresentou manifestação no id. 5815139 – págs. 01 a 08, requerendo 

fosse decretada a revelia do Réu e o prosseguimento do feito. No id. 

6104334 – págs. 01 a 06. Alegou, preliminarmente, que o Autor carência 

da ação por ausência do interesse de agir, sendo inadequada a ação de 

interdito possessório, uma vez que o Autor nunca teria exercido a posse 

sobre o imóvel objeto da lide e que na verdade pretende obter uma posse 

que nunca teve e aumentar os limites da sua propriedade, que é vizinha da 

propriedade do Réu. Sustenta não existir nos autos documentos que 

comprovem que o Autor exercia posse sobre a área, e que os 

documentos colacionados à demanda apontam data recente. Argumenta o 

Réu que sempre exerceu a posse mansa e pacífica sobre a área, a qual 

teria adquirido por meio de contrato de promessa de compra e venda 

celebrado com os proprietários da referida área, os terceiros Veríssimo 

Gonçalves da Silva e Antônia Norberta da Cunha, negócio pretérito à 

compra e venda alegada pelo Autor. Por tais razões, requereu a extinção 

da demanda sem resolução do mérito. No mérito, reiterou os argumentos 

anteriormente expostos e alegou ter sofrido esbulho possessório pelo 

Autor que teria destruído a demarcação da área, levando à lavratura de 

Boletim de Ocorrência. Alega que os mapas trazidos pelo Autor não 

demonstram a realizada fática, uma vez que o Requerido é proprietário da 

área que margeia o rio. Assevera que agindo de má-fé o Autor tenta 

deslocar sua propriedade para dentro da área vizinha. Após tecer seus 

argumentos de defesa, requereu o acolhimento da preliminar e se 

ultrapassada, a improcedência da demanda. Juntou documentos nos ids. 

6665039 – págs. 01 a 03, 66655073 – págs. 01 e 02, 6665114 – págs. 01 

e 02, 66655200, 6665222, 6665299, 6665375, 6665441, 6665646, 

6665582, 6666116, 6666223. Em decisão de id. 7288029 – págs. 01 e 02, 

foi rejeitado o pedido de declaração da revelia do Réu, sendo declarada a 

ineficácia da participação da advogada na audiência de justificação, por 

ausência de procuração para representação, e reconhecido o 

comparecimento espontâneo do Réu ao apresentar contestação. Intimado, 

o Autor apresentou impugnação à contestação no id. 11593760 – págs. 01 

a 09, refutando os argumentos apresentados na defesa. Juntou novos 

documentos (id. 11593989 – págs. 01 a 04, id. 11593928 – págs. 01 a 14, 

id. 11594042- págs. 01 a 07, id. 11594114 – págs. 01 a 09, id. 11594206 – 

págs. 01 a 05, id. 11594235). Intimadas a especificarem provas, as partes 

se manifestaram no id. 12075468 – págs. 01 e 02 e 12252848 – págs. 01 e 

02. O Autor requereu a produção de prova testemunha, colheita do 

depoimento pessoal da parte Ré e prova documental suplementar. Já o 

Réu pugnou pela produção de prova testemunhal. O feito foi saneado (id. 

14646332), sendo afastada a preliminar arguida e deferida a produção de 

prova testemunhal, a colheita do depoimento pessoal do Autor e do Réu, 

além de prova documental suplementar mediante contraditório. O Autor 

apresentou suas alegações finais no id. 16872387 – págs. 01 a 14, 

enquanto o Réu, embora intimado, não se manifestou (id. 18603284). É o 

relatório. Decido. Nos termos dos arts. 560 e 561, do Código de Processo 

Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação 

e reintegrado em caso de esbulho, incumbindo-lhe provar a sua posse, a 

turbação ou esbulho praticado pelo Réu, a data do esbulho, bem como a 

perda da posse. A seu turno, preconiza o ar. 567 do CPC, acerca do 

interdito proibitório que “o possuidor direto ou indireto que tenha justo 

receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure 

da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se 

comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”. 

Especificamente sobre o interdito proibitório, leciona Humberto Theodoro 

Júnior: "Enquanto os interditos de reintegração e manutenção pressupõem 

lesão à posse já consumada, o interdito proibitório é de natureza 

preventiva e tem por objetivo impedir que se consume dano apenas 

temido. O mandado que o possuidor obtém, na última hipótese, é de 

segurança contra esbulho ou turbação iminente, no qual, além da 

interdição do mal ameaçado, haverá também a cominação de pena 

pecuniária para eventualidade de transgressão do preceito (art. 932)." 

(Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 29a ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2002, p. 137). Trata-se, portanto, de uma ação judicial pela qual o Autor 

pretende repelir algum tipo de ameaça à posse, e para a sua propositura, 

devem restar devidamente comprovados a aludida posse e o esbulho ou 

turbação iminente. À luz do art. 1.196 do CC, considera-se “possuidor” 

todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos 

poderes inerentes à propriedade. E, como antes referido, o possuidor tem 

direito de ser mantido na posse, em caso de turbação, e de ser 

reintegrado no caso de esbulho. Quanto à defesa da posse, determina o 

art. 1.210 do Código Civil: Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido 

na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de 

violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. § 1º O possuidor 

turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria 

força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não 

podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse. § 

2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de 

propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. No caso em análise, o 

objeto da ação trata-se de uma área de 81, 07 hectares, integrante da 

matrícula nº 11.343, e R-15 – 11343, alegando o Autor, em síntese, ter 

sofrido ameaça da posse de parte da área que corresponderia à sua 

propriedade, por ato praticado pelo Requerido, que ilicitamente estaria 

fracionando a área em lotes e alienando a terceiros, com a finalidade de 

construir áreas recreativas para pesca. Por outro lado, o Requerido 

aponta que a área em comento teria sido por ele adquirida mediante 

contrato de compra e venda, sobre a qual sempre exerceu a posse, e que 

na verdade o intuito do Requerente é deslocar sua propriedade para 

dentro da propriedade do Réu. Assevera, ainda, que o Autor nunca 

exerceu posse sobre a área em litígio. Pois bem, no caso em liça, não 

restaram comprovados os requisitos necessários para procedência da 

demanda possessória, ao passo que não há nos autos prova convicta 

acerca da posse do Autor sobre a área litigiosa, uma vez que, pelo 

conjunto probatório, não há como definir com exatidão os limites das 

propriedades e posses exercidas pelas partes, portanto, não há como 

afirmar que o Autor tenha sofrido ameaça à posse, ônus que lhe competia 

a teor do art. 373, inciso I, do CPC. Explico: Embora demonstrado que o 

Autor é titular de uma propriedade localizada na área em litígio (id. 

4170979), existindo também fortes evidências do exercício de posse 

sobre a aludida área, não há prova suficiente de que a área de sua posse 

e propriedade abarque o perímetro de área sobre a qual versa a lide, 

tampouco que tenha havido ameaça de agressão á suposta posse, 

mormente porque o conjunto probatório aponta que o Requerido é 

proprietário de uma área vizinha (id. 6665073 – págs. 01 e 02), sobre a 

qual vem exercendo posse como demonstra a prova oral produzida nos 

autos. Para melhor elucidar, transcrevo parte do depoimento das 

testemunhas e informante ouvidas em Juízo que indicam que o Requerido 
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exerce posse de uma área localizada na região, a qual é utilizada para 

pesca pelo Réu e por terceiros. Vejamos trecho dos depoimentos: “Que 

conhece o Requerido há mais de 22 anos; Que tem mais de 23 anos que é 

pescadora nesse local, no distrito de “Caramujo”; Que reconhece a área 

como sendo do Requerido, José Antônio; Que ele comprou do Senhor 

“Nego”; Que ele recebeu a área como pagamento de uma dívida; Que o 

local sempre foi frequentado por todo mundo; Que nunca viu o Autor 

Donizete lá dentro da propriedade pescando; Que quando começou a 

frequentar a propriedade ele pertencia ao Sr. Veríssimo; Que desde que 

tem conhecimento a área dividida em cerca reta; Divisa do patrimônio do 

Autor Donizete para esta área que ela trabalha, que ela pesca;...Que era 

do Sr. Veríssimo e o Autor diz que é dele...Que o Requerido tem o terreno 

lá e ele está vendendo os lotes pra cada um poder participar do rio...Que 

pelo mapa fica difícil reconhecer se a área pertence a José Ademir...Que 

não saber dizer a quantidade de área que o Sr. José comprou, que 

acredita que é 01 hectare e pouco de área total; Que lá foi loteado; Que 

ele tem a parte dele e o resto foi loteado; Que não sabe quanto ele tem de 

área; Que a divisa é em linha reta, que pega da beira do asfalto até o rio 

direito, sem curva (...). (Marines Felismino Alves). Ao prosseguir com o 

depoimento, a informante ainda deu diversas explicações acerca da 

localização da área sobre o qual o Réu exerce a posse, que no meu 

entendimento não foram suficientemente para comprovar a exata 

localização da área, contudo, foram bem esclarecedoras no sentido de 

indicar que o Requerido, de fato, exerce posse sobre certa parte da área 

maior. No mesmo sentido, a testemunha Adão Maurício de Quadros 

Ricaldes relatou ter conhecimento sobre a posse do Réu sobre a área 

localizada na região, destacando ainda que o irmão foi quem alienou parte 

da área ao Requerido, vejamos: “...Que tem uma parte da área; Que José 

Ademir de Quadros Ricaldes que é quem vendeu para o Requerido, é 

irmão do depoente; Que eles tem uma parte dessa terra lá; Que essa terra 

era do Espólio Veríssimo, que não lembra o sobrenome dele; Que foi 

proveniente de uma semente de braquiária que o Sr. Moacir tirou da terra 

dele e que o genro do Sr. Veríssimo pôs fogo e queimou, ai ele vendeu pra 

pagar esta semente; Isso em 1998...Que desde a compra utilizam a área, 

para pescaria; Que agora tem uns pés de fruta; Que não sabe o que 

resolveram (com relação a venda para o Requerido em 2014)...Que o 

Autor “chegou” “no” Caramujo em 2008, em torno de 2000; Que tinha 

oficina mecânica e sempre fazia serviço em um trato que o Autor tinha; 

Que o Autor comprou uma área em frente no asfalto; Que depois ele 

comprou a terra de outro Donizete; Que depois comprou a terra do 

“finado” Veríssimo; Que nem sabe como é direito, existe umas histórias, 

que nem sabe como é; Que o Autor sabia que eles eram proprietários lá; 

Que ele pedia pra ir pescar lá; Que depois que ele comprou essa terra que 

era do “finado” Veríssimo e um dia chegaram lá pra entrar e tinha uma 

pessoa com nome de Emerson e disse que era advogado, depois disse 

que era parente, e disse que vendeu essa terra para o Donizete; Que um 

dia foi pescar com Marines em um barraco que tinha lá embaixo, tinha uma 

porteira, que chegaram lá tinha uma pessoa que abordou eles...Que disse 

que não era pra ninguém entrar; Que tinha ordem do Donizete como não 

poderia entrar pois ali sempre foi deles, como não podia entrar onde era 

deles...Que voltou e foi falar conversar com Emerson; Que ele falou que 

tinha Escritura; Que depois eles “jogaram essa Escritura para dentro da 

Fazenda Catarinense”; Que o Donizete sabe que aquilo lá nunca foi dele; 

Que ele sabe mais do que tudo...Que adquiram a parte do imóvel do 

“finado” Veríssimo; Que foi feita a Escritura, mas não foi registrada porque 

o Veríssimo faleceu... Que a Escritura tem data de 1998...Que confirma 

que tem uma área remanescente lá; Que seu irmão José Ademir ainda tem 

uns 05 hectares lá; Que eles usam a área para lazer; Que só tem um 

barraco lá; Que já tem muito tempo que foi feito, uns 20 anos; Que o 

barraco esta na área deles, não tem área do Autor lá...Que o Autor não 

tem área lá “embaixo”...Que quem vendeu parte dessa área para o 

Requerido foi o irmão do depoente;...Que não sabe dizer se foi levado 

engenheiro para dividir a área vendida;(...)”. A testemunha Moacir Cangani 

prestou depoimento e confirmou ter alienado parte da área a José Ademir, 

que por sua vez vendeu parte ao Requerido, conforme se extrai do 

contrato de compra e venda id. 6665073 – págs. 01 e 02. Vejamos trecho 

do depoimento: “Que em 1997 ele tinha plantação de semente nessa área; 

Que tinha colhido essa semente e elas estavam em um saco, num rancho 

lá; Que o genro do Sr. Veríssimo botou fogo, Que o Sr. Veríssimo não 

tinha condição de pagar essa semente; Que fez então uma proposta e 

pegou esse pedaço de terra e vendeu para o Sr. José Ademir...Que ele 

pegou 01 alqueire e meio...Que pegou 18 hectares, 06 ou 07 alqueires; 

Que o Sr. Ademir entrou e já tomou conto...Que quando adquiriu não 

levaram engenheiro pra medir; Que depois vendeu para o Sr. Ademir; Que 

não lembra o valor; Que não levaram engenheiro para cortar a área...Que 

mais ou menos sabia onde era essa área...Que faz muitos anos que não 

vai lá; Que faz uns 20 anos; Que esse local em disputa ele recebeu para 

pagamento da semente...Que tinha rio; Que fica da entrada á direita; Que 

tinha uma vazante...Que reconhece como sendo a área apontada pelo 

mapa juntado no id. 4303173; Que após pegar a área vendeu ela 

rapidamente; (...)” A testemunha Hamilton de Gurjão Brito confirmou os 

demais relatos quanto a sucessão da propriedade/posse da área mediante 

compromissos de compra e venda, além de reconhecer que ambas as 

partes têm propriedades na área em contexto. Já a testemunha Renato 

César Martins Cunha, informou que durante alguns anos arrendou a área 

do Autor. Assim, extrai-se dos depoimentos transcritos fortes evidencias 

de que o Réu exerce posse sobre parte da área maior há alguns anos, e, 

por outro lado, os depoimentos também revelam a existência de 

propriedade e posse do Autor sobre parte da área. Contudo, como 

exposto, em que pese a prova de que as partes são titulares de domínio 

de propriedades vizinhas localizadas na área, não restou claramente 

demonstrado os limites das aludidas propriedades, tampouco a extensão 

da área sobre a qual exercem a posse, em especial, o Autor, incumbido do 

ônus da prova. Não obstante, da prova documental trazida pelas partes, 

em especial os mapas acostados nos ids. 4170978 – págs. 01, id. 

4303173, id. 4303178, embora seja possível visualizar suposta divisão da 

área para fins de propriedade, não há como se extrair dos aludidos 

documentos a ocupação promovida pelas partes no que tange as 

referidas propriedades, ou seja, não há como averiguar pela prova 

documental a extensão da posse. Aliás, como já explanado, o litígio entre 

as partes está mais direcionado à controvérsia acerca dos limites das 

respectivas propriedades, o que deve ser dirimido em ação pertinente 

para tanto, não cabendo tal discussão à demanda possessória em tela. Em 

resumo, restou demonstrado que ambas as partes exercem posse sobre 

suas respectivas propriedades, áreas vizinhas, contudo, não há prova 

suficiente que o Requerido tenha ameaçado a posse do Autor, pois não há 

como se inferir dos autos o limite da propriedade e posse exercida pelas 

partes sobre a área total. Nesse contexto, é preciso ressaltar que as 

imagens acostadas pelo Autor nos autos, com intuito de demonstrar a 

alegada turbação praticada pelo Requerido, também não tem o condão de 

fazer prova do alegado, mormente porque, como dito, não restou 

comprovada a posse do Autor sobre a área indicada. Frisa-se novamente, 

embora existam provas são titulares de domínio de propriedades vizinhas, 

não restaram comprovados os requisitos necessários para a proteção 

possessória almejada pelo Demandante, quais sejam, prova cabal do 

efetivo exercício de posse obre a área em litígio, e a ameaça de turbação 

ou esbulho da aludida posse pelo Réu, uma vez que a prova produzida 

não foi suficiente para demonstrar que o Requerente exerce posse sobre 

a área objeto da lide. Logo, diante da inexistência de provas contundentes 

a respeito dos fatos alegados na inicial, encargo probatório que cabia à 

parte Autora nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, que não ofereceu 

provas suficientes da alegada posse sobre a área objeto da demanda e 

da ameaça iminente que evidencie turbação ou esbulho da suposta posse 

sobre o perímetro litigioso, a improcedência do pedido inicial é medida que 

se impõe. Como ressaltado, persistindo eventual controvérsia acerca dos 

limites e divisão das propriedades das quais as partes são titulares de 

domínio, poderão buscar a solução mediante ação própria se ausente 

composição amigável. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, e face à 

sucumbência, condeno a parte Autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, intime-se a parte Autora para 

efetuar o pagamento das custas em 15 dias. Decorrido o prazo, 

arquive-se procedendo com a baixa dos autos e anotações devidas. 

Cumpra-se. Cáceres, 24 de abril de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000925-80.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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A. N. L. DA SILVA OLIVEIRA - ME (AUTOR(A))

ANDRIELLY NATHARRY LEITE DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRYONE MARANA CARDOSO OAB - MT22772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

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

C A R L A  R I B E I R O  V I A N A  Q U I N T O  P R O C E S S O  n. 

1000925-80.2020.8.11.0006 Valor da causa: R$ 452.114,38 ESPÉCIE: 

[Ambiental, Anulação de Débito Fiscal, Constitucionalidade do artigo 45 da 

Lei 8212/91, Constitucionalidade do artigo 46 da Lei 8212/91, 

Constitucionalidade do artigo 4º da LC 118/05, Lançamento, Limitações ao 

Poder de Tributar, Obrigação Tributária, Taxa de Prevenção e Combate a 

Incêndio]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: A. N. 

L. DA SILVA OLIVEIRA - ME Endereço: Rua Antônio Maria, 141, Centro, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: ANDRIELLY NATHARRY LEITE DA 

SILVA OLIVEIRA Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 100, JARDIM 

IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-850 POLO PASSIVO: Nome: 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA 

LÍBANO, (JD MTE LÍBANO), JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-196 IA presente, refere-se ao processo acima identificado e tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala 01 Data: 23/07/2020 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Cáceres/MT , 23 de abril de 2020. JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001681-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EGUES DORADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA OAB - MT0012985A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1001681-94.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 60.500,00 ESPÉCIE: 

[Gratificações Municipais Específicas]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) POLO ATIVO: Nome: SEBASTIAO EGUES DORADO Endereço: RUA 

DOS RUBIS, 662, COHAB VELHA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO 

PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE CÁCERES Endereço: AV GETÚLIO 

VARGAS, 1895, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Nome: 

MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para, em 15 (quinze) dias úteis, se 

manifestar sobre a atualização dos valores, conforme elaboração 

apresentada pela contadora judicial (evento n. 31074213 e anexo). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente (Art. 

535 §3º, CPC). Cáceres/MT, 24 de abril de 2020. JULIENNE DE MELO KILL 

AGUIRRE Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005002-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT2394-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA KARLA MAGNA ROCHA CRUZ 00360119166 (REQUERIDO)

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (REQUERIDO)

MARIELI MEIRE DE ANDRADE ALVES (REQUERIDO)

TRANSPORTES JAO LTDA (REQUERIDO)

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

PRINCESA TUR TRANSPORTADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

CORIXA TURISMO SERVICOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - 018.377.361-62 

(PROCURADOR)

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO JACOMINE OAB - SP158413 (ADVOGADO(A))

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT18220-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA CERTIDÃO E INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

PROCESSO n. 1005002-69.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 50.000,00 

ESPÉCIE: [Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]->OUTRAS 

MEDIDAS PROVISIONAIS (1289) POLO ATIVO: Nome: HORIZONTE 

ENGENHARIA LTDA - ME Endereço: RUA DOS OPERÁRIOS, 144, CENTRO, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

CACERES Endereço: desconhecido Nome: EXPRESSO ITAMARATI S.A. 

Endereço: RUA VICENTE DONIZETE LIMA, S/N, BOX TERMINAL 

RODOVIARIO, CIDADE NOVA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

TRANSPORTES JAO LTDA Endereço: RUA DOS OPERÁRIOS, 515, 

CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: PRINCESA TUR 

TRANSPORTADORA LTDA - ME Endereço: RUA VICENTE DONIZETE DE 

LIMA, S/N, BOX DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CIDADE NOVA, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 Nome: VERDE TRANSPORTES LTDA Endereço: RUA 

VICENTE DONIZETE DE LIMA, S/N, BOZ DO TERMINAL RODOVIÁRIO, 

CIDADE NOVA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: CORIXA TURISMO 

SERVICOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS LTDA - ME Endereço: RUA 

DA TAPAGEM, S/N, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

LUIZA KARLA MAGNA ROCHA CRUZ 00360119166 Endereço: AV 

DORMEVIL M DA COSTA FARIA, 30, EM FRENTE A DROGA FEIRA, JARDIM 

SÃO LUIZ, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: MARIELI MEIRE DE 

ANDRADE ALVES Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, 30, DNER, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 Nome: ANA PAULA DALMAS RODRIGUES 

Endereço: DSO OPERARIOS, 1181, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 CERTIFICO que apesar de TODOS os réus terem sido 

devidamente citados, apenas a Requerida MARIELI MEIRE DE ANDRADE 

ALVES, deixou de apresentar a sua contestação, bem como que todos os 

demais réus apresentaram as suas respectivas respostas 

TEMPESTIVAMENTE. Assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO o POLO ATIVO para que: 1) no prazo de 05 dias, acoste aos autos 

o comprovante de recolhimento da digilência do Oficial de Justiça a fim de 

que seja expedido o pertinente mandado de averiguação, conforme a 

decisão do r. juízo que a seguir transcrevo: "[...] Em tempo, considerando 

o requerimento contido no id. 24600421 - Pág. 1 formulado pela parte 

autora, e considerando que subsistem os efeitos da decisão em relação 

ao suposto ponto clandestino situado na Rua da Tapagem s/nº, na lateral 

das Lojas Americanas também, nesta Cidade, determino que seja 

promovida diligência por Oficial de Justiça a fim de que seja constatado se 

no local existe/persiste o funcionamento de ponto de embarque e 

desembarque de passageiros, devendo ainda indicar qual a empresa de 

transportes que do local esteja eventualmente utilizando. Anoto o prazo de 

15 dias para a diligência. "; 2) no prazo de 15 dias, impugne todas as 

contestações apresentadas pelos Réus. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação 

ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 

231, V, do CPC). Cáceres/MT, 24 de abril de 2020. JULIENNE DE MELO 

KILL AGUIRRE Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001939-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANY DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007289-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINOR DA SILVA MONTEIRO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES – MT, na qual o exequente juntou aos autos pedido de extinção 

do feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. É perfeitamente cabível ao exequente a desistência parcial ou 

integral da execução, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do CPC; b) 

Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000134-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA NEVES (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 
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CÁCERES – MT, na qual o exequente juntou aos autos pedido de extinção 

do feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. É perfeitamente cabível ao exequente a desistência parcial ou 

integral da execução, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do CPC; b) 

Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006705-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que a contestação foi interposta tempestivamente. Nos termos do 

Art. 152, VI, do CPC, impulsionam-se os autos para intimação da parte 

contrária para, querendo, impugná-la no prazo legal. Cáceres/MT, 23 de 

abril de 2020. Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007348-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERMINA FRANCISCA DE OLIVEIRA ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT em face de GUILHERMINA FRANCISCA DE OLIVEIRA 

ARRUDA, na qual há notícia de falecimento do devedor antes da sua 

citação, nos termos da certidão de óbito acostada ao feito. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e decido. 

Compulsando os autos, verifico ser caso de extinção da ação executiva. 

O falecimento da parte executada antes da sua citação materializa fato 

impeditivo para o prosseguimento do feito. Isso porque, na linha do 

entendimento pacífico da jurisprudência, o falecimento do devedor antes 

da citação no feito executivo altera a legitimidade passiva ad causam da 

demanda, que, ipso facto, não pode ser redirecionada ao espólio. Ausente 

uma das suas condições de existência, a demanda está originariamente 

natimorta. Nessa toada: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL 

PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA 

EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A Fazenda Pública 

pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da 

sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou 

formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução" (Súmula 

392/STJ). 2. O redirecionamento da execução contra o espólio só é 

admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter 

sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada 

execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das 

condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/10/2014, DJe 05/11/2014) Diante do exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: a) EXTINGUIR o feito sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Sem custas e honorários; c) Preclusa a 

via recursal, arquivem-se os autos com as anotações de estilo; d) 

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

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001749-39.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELENIR PINTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS HELENA DA SILVA OAB - MT28206/O (ADVOGADO(A))

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001749-39.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:SELENIR PINTO 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SOLANGE HELENA 

SUERSUTH, THAIS HELENA DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO DO 

BRASIL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

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

17:45 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 23 de abril de 2020 

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

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003319-94.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIONOR DE CAMPOS LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAFALDA MARIA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003319-94.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VANDIONOR DE CAMPOS 

LEITE REQUERIDO: MAFALDA MARIA GOMES Vistos, etc. Em atenção a 

manifestação da Defensoria Pública, defiro o pedido de isenção das 

custas processuais impostos a parte autora. Intimem-se. Após, ao 

arquivo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 23 de abril de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001464-80.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE ALBUQUERQUE LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001464-80.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA LUIZA DE 

ALBUQUERQUE LEITE REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Em atenção a manifestação da Defensoria 

Pública, certifique-se conforme requerido. Às providências. CACERES, 23 

de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006084-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VOLGARIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006084-72.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

VOLGARIM REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Manifeste-se a Defensoria Pública acerca do ID. 

17664439, no prazo de 10 dias. Às providências. CÁCERES, 23 de abril de 
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2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FRANCISCO MARIANO DA SILVA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000675-18.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MINISTERIO PÚBLICO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Defiro o pedido do Ministério Público de novo prazo para apresentação de 

orçamento. Para tanto, defiro o pedido de 10 dias. Às providências. 

CÁCERES, 23 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006925-33.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CERILA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006925-33.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA CERILA SOARES 

REQUERIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos, etc. Designe-se 

nova data de audiência de conciliação. Às providências. CÁCERES, 23 de 

abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005655-71.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS JORGE DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AMBROSIO GATTASS (REQUERIDO)

JANINE PEDROSO LABAIG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005655-71.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DOMINGOS JORGE DA 

CUNHA REQUERIDO: PAULO AMBROSIO GATTASS, JANINE PEDROSO 

LABAIG Vistos. Conforme termo da audiência de conciliação (ID 

26090473) a parte reclamada JANINE PEDROSO LABAI não foi citada, 

motivo pelo qual a parte autora requereu nova citação no endereço 

informado, que não foi realizada até o momento. Desta forma, CONVERTO 

o julgamento em diligência, determinando-se a citação da parte reclamada, 

com a máxima urgência. Às providências legais. Cumpra-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003025-42.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR OAB - MT20805/O 

(ADVOGADO(A))

JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO OAB - MT17081-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003025-42.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NELSON PEREIRA DE 

CARVALHO REQUERIDO: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

AGUAS DO PANTANAL Vistos, etc. Em análise aos autos, verifica-se que 

as partes não foram devidamente citadas e intimadas para a audiência de 

conciliação. Dessa forma, determino a Srª. Gestoar que providencie com a 

designação de nova data para a realização da audiência de conciliação. 

Após, intime-se as partes. Às providências. Cumpra-se. CÁCERES, 23 de 

abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001874-41.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER COSTA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001874-41.2019.8.11.0006. REQUERENTE: WALTER COSTA ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Em análise aos autos, verifica-se que 

o comprovante de ID. 25827008 está ilegível. Noutro giro, constata-se um 

contraste na justificativa da ausência da parte autora, haja vista que em 

manifestação (ID. 25827007) o patrono do reclamante alegou que o mesmo 

estava em viagem. Já o autor informa em sua declaração (ID. 25827008) 

que está residindo em Salvador - BA. Dessa forma, intime-se a parte 

autora para que no prazo de 05 dias, apresente o mesmo comprovante de 

modo legível e emende a divergência existente na justificativa da ausência. 

Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 23 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001569-23.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TRINDADE DA CONCEICAO MIGUEL FERNANDES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIEN REYES PUERTAS OAB - SP0216022A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA CURVO FANAIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001569-23.2020.8.11.0006. EXEQUENTE: TRINDADE DA CONCEICAO 

MIGUEL FERNANDES - ME EXECUTADO: JANAINA CURVO FANAIA Vistos, 

etc. Intime-se o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523) Depois de cumprida esta providência e não 
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sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, intime-se a parte autora 

para apresentar cálculo atualizado, bem como requerer o que entender de 

direito. Caso haja pedido de penhora via bacenJud, deve o Exequente 

indicar o expressamente o valor atualizado e o CNPJ a ser utilizado na 

busca. Após, voltem-me os autos conclusos. Às providências. 

Cumpra-se. CÁCERES, 23 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002312-67.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ARTIAGA RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DANTAS SOUZA OAB - MT0016143A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002312-67.2019.8.11.0006. INTERESSADO: EDGAR ARTIAGA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Designe-se audiência de conciliação. Às providências. CÁCERES, 23 de 

abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001759-83.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON RIBEIRO PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001759-83.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:EDERSON 

RIBEIRO PAIXAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE YARID 

RECCO PEREIRA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 13:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001700-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE BARBOSA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001700-32.2019.8.11.0006. REQUERENTE: GISELLE BARBOSA FONTES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso inominado 

peticionando pelo benefício da justiça gratuita, no entanto ao ser intimado 

para apresentar documentos que comprovem sua insuficiência financeira, 

quedou-se inerte. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Observe-se se há condenação do pagamento das 

custas processuais e/ou honorários advocatícios. Arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010483-30.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CAMPOS DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001506-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIA MARIA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001506-32.2019.8.11.0006. REQUERENTE: GRACIA MARIA NUNES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso inominado 

peticionando pelo benefício da justiça gratuita, no entanto ao ser intimado 

para apresentar documentos que comprovem sua insuficiência financeira, 

quedou-se inerte. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Observe-se se há condenação do pagamento das 

custas processuais e/ou honorários advocatícios. Arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001982-70.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001982-70.2019.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITO DA CRUZ 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a 

parte requerente interpôs recurso inominado. Vieram os autos conclusos. 

É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso inominado 

peticionando pelo benefício da justiça gratuita, no entanto ao ser intimado 

para apresentar documentos que comprovem sua insuficiência financeira, 

quedou-se inerte. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Observe-se se há condenação do pagamento das 

custas processuais e/ou honorários advocatícios. Arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001543-59.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NILSON RODRIGUES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001543-59.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL NILSON RODRIGUES 

MENDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso inominado 

peticionando pelo benefício da justiça gratuita, no entanto ao ser intimado 

para apresentar documentos que comprovem sua insuficiência financeira, 

quedou-se inerte. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Observe-se se há condenação do pagamento das 

custas processuais e/ou honorários advocatícios. Arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001201-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANE CLEA TOMICHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001201-48.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JANE CLEA TOMICHA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso inominado 

peticionando pelo benefício da justiça gratuita, no entanto ao ser intimado 

para apresentar documentos que comprovem sua insuficiência financeira, 

quedou-se inerte. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Observe-se se há condenação do pagamento das 

custas processuais e/ou honorários advocatícios. Arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001541-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID ALEXANDER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

11/04/2019 17:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001541-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID ALEXANDER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001930-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DONATA RODRIGUES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001792-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE ARRUDA CASTRILLON ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

GABRIELA MASCARENHAS FIUZA OAB - MG0126906A (ADVOGADO(A))

JOSE CUSTODIO PIRES RAMOS NETO OAB - MG150225 (ADVOGADO(A))

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

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

 

RECORRIDO APRESENTAR CONTRARRAZÕES RECURSAIS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007033-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JULIANO SALES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007034-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007024-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO NILTON ROCHA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007047-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007028-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO SOARES DE ASSUNCAO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007039-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MARCELINO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002108-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON BENTO PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005528-36.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIELY APARECIDA ANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004300-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAKSON LYNIKER SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERMELINDA DE SOUZA DO E SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006119-95.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SANTANA LOPES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007038-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007026-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LEOPOLDINO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-27.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ALVES PEDROSO DA CUNHA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

KARINA MACIEL COSTA SALES OAB - MT27360/O (ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (TESTEMUNHA)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007058-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007041-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004891-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON JOSE FAUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006129-42.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002934-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CABRAL CRESCENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS OAB - MT24431/O-O 

(ADVOGADO(A))

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006211-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HERMELINDA GARCIA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA OAB - MT0015336A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006211-44.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: MARIA HERMELINDA GARCIA 

DE CARVALHO EXECUTADO: EDITORA TRES LTDA. Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de cumprimento de sentença, na qual a Executada mesmo 

intimada para pagar espontaneamente, quedou-se inerte. Sequencialmente 

a Exequente veio aos autos requerer a realização de penhora via sistema 

BACENJUD, sendo deferido, mas com resultado infrutífero. Assim, a 

Exequente requer a determinação de penhora sobre créditos da 

Executada junto às administradoras de cartão de crédito, requerendo a 

expedição de mandado de penhora junto a empresa CIELO S.A., até a 

satisfação do crédito no valor de R$ 5.884,94 (cinco mil oitocentos e 

oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). É o relato necessário. 

Pois bem, a penhora de ativos junto às administradoras de crédito é um 

procedimento legal, baseando suas regras no disposto no art. 866, do 

Código de Processo Civil, senão vejamos: Art. 866. Se o executado não 

tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil 

alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá 

ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1º O juiz 

fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em 

tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade 

empresarial. § 2º O juiz nomeará administrador-depositário, o qual 

submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas 

mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os 

respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento 

da dívida. § 3º Na penhora de percentual de faturamento de empresa, 

observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de 

frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Insta ainda registrar, que a 

penhora de crédito equivale, de certo modo, à penhora em dinheiro, 

preferencia absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de 

Processo Civil. Ademais, o art. 139, inciso IV do CPC, garante a 

possibilidade de se levar à efeito medidas atípicas para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive aquelas que tenham por objeto 

prestação pecuniária. Sendo assim, com fulcro no art. 835, XIII e 139, 

inciso IV, ambos do CPC, o deferimento do pedido formulado pela 

Exequente, para que seja penhorado o crédito pertencente à executada 

junto às administradoras de cartões, é medida possível e necessária. 

Entretanto, tanto a lei quanto a jurisprudência impõem que a penhora 

nesses casos seja em percentual que não prejudiquei as atividades 

profissionais da empresa devedora. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A PENHORA DE RECEBÍVEIS DA 

EXECUTADA AGRAVANTE, FIXANDO A RETENÇÃO MENSAL DO 

PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO), JUUNTO ÀS 

ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, PARA A SATISFAÇÃO DO 

DÉBITO (FLS. 56). POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS RECEBÍVEIS DA 

EMPRESA JUNTO ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, SEM 

O PREJUÍZO DAS SUAS ATIVIDADES, PRINCÍPIO DA MENOR 

ONEROSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA REFORMADA, PARA LIMITAR A PENHORA NO 

PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DOS RECEBÍVEIS DA EMPRESA 

AGRAVANTE, JUNTO AS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

(Classe: Agravo de Instrumento, Numero do Processo: 

0011489-29.2017.805.0000, Relator (a): João Augusto Alves de Oliveira 

Pinto, Quarta Câmara Cível, Publicado em 18/04/2018) (TJ – BA – AI: 

0011489-29.2017.805.0000, Relator (a): João Augusto Alves de Oliveira 

Pinto, Quarta Câmara Cível, Data da Publicação: 18/04/2018) Assim, com 

fulcro no art. 835, XIII e 139, inciso IV, ambos do CPC defiro o pedido 

formulado pela Exequente no ID n. 28084936, para que seja penhorado o 

crédito pertencente à Executada Editora Três LTDA. junto às 

administradoras de cartões, até a satisfação do crédito no valor de R$ 

5.884,94 (cinco mil oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro 

centavos). E ainda, tendo por base o princípio da razoabilidade e 

proporcionalidade, determino a constrição em 15% dos recebíveis da 

Executada junto as administradoras de cartões de crédito, até a 

satisfação integral do presente cumprimento de sentença. Expeça-se 

ofício de penhora à empresa CIELO S.A. – COMPANHIA BRASILEIRA DE 

MEIOS DE PAGAMENTO, pessoa jurídica de direito privado, com endereço 

de CAIXA POSTAL 21.252, S/N, CEP: 4602970 - SÃO PAULO/SP, inscrita 

no CNPJ/MF sob no. 01.027.058/0001-91 para que cumpra a presente 

decisão, devendo os valores mensais serem depositados em conta 

judicial. Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis 

recursos financeiros da executada, deverá a mesma ser intimada 

pessoalmente (art. 854, §2° do CPC), caso em que poderá no prazo de 05 

(cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis (art. 854, §3°, I do CPC) e/ou que ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 854, §3°, II do 

CPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do CPC). Com o resultado, colha-se a manifestação 

da credora, para que requeira o que entender pertinente no prazo de 05 

dias. No mesmo prazo, manifeste-se quanto o interesse na averbação 

desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 

3º do CPC, bem como averbação de indisponibilidade de bens móveis e 

imóveis da Executada no Centro Nacional de Indisponibilidade de bens - 

https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em âmbito 

nacional. Após o cumprimento das providências, e decorrido o prazo 

anotado, novamente conclusos. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CÁCERES, 14 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001634-18.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE MARQUI PEGAIANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA OAB - MT25974/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REU)

PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E 

HOSPITALAR (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001634-18.2020.8.11.0006. AUTOR: THIAGO HENRIQUE MARQUI 

PEGAIANI REU: ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA, 

PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E 

HOSPITALAR Vistos, etc. Segundo consta da inicial, o Requerente 

graduou-se no curso de medicina no ano de 2015, submetendo-se 

posteriormente ao Processo Seletivo n. 001/2016, aberto para 

Preenchimento de vaga em Programa de Residência Médica em 

Anestesiologia, promovido pela Requerida neste município de Cáceres, a 

ser desenvolvido no Hospital São Luiz de Cáceres. O Autor relata que 

ingressou no Programa de Residência Médica por meio de acordo judicial 

celebrado em ação movida nesta Quinta Vara contra a Requerida, tendo 

sua inscrição efetivada na data de 01 de março de 2017. Alega ainda em 

sua peça inicial, que no ano de 2018 a Requerida, Congregação Santa 

Catarina deixou de reger o Hospital São Luiz, sendo este assumido pela 

Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar – Pró-Saúde, 

que deu continuidade ao Programa de Residência Médico somente até o 

mês de maio de 2019, quando o Autor foi notificado, recebendo a 

comunicação de impossibilidade de manutenção do Programa até a 

conclusão do credenciamento junto ao Ministério da Educação. O 

Requerente afirma que notificou a Requerida, visando que a mesma 

tomasse alguma providencia, mas nada foi feita por esta, entretanto, o 

Requerente conseguiu terminar o Programa de Residência Médica no 

Hospital Regional Dr. Antonio Fontes, nesta cidade de Cáceres, concluindo 

em 29 de fevereiro de 2020, mas até a presente data não conseguiu que 

lhe fosse entregue o respectivo de Diploma de Conclusão de Residência 

Médica, o que lhe impossibilita de conseguir seu registro junto ao Conselho 

Regional de Medica com a qualificação de especialista, bem como de 
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participar de outros programas de residência que exija especialização em 

anestesiologia. Requer a título de tutela de urgência que seja determinado 

a Requerida que proceda a imediata emissão do certificado de conclusão 

de programa de residência médica em anestesiologia em nome do Autor. 

No mérito, requer a confirmação da tutela. É o relato necessário. Decido. 

Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Nesse passo, reporto-me ao pedido de tutela de urgência, 

com fulcro no art. 298 e seguintes do Código de Processo Civil. Pois bem, 

para o fim de deferimento de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do 

Código de Processo Civil, a lei exige a conjugação da existência de 

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

risco ao resultado útil do processo. Entretanto, faz necessária ainda, a 

presença do requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, o que não 

se verifica no caso em comento, uma vez que caso o diploma objeto de 

mérito da ação seja expedido, possibilitará ao Autor atuar na qualidade de 

especialista, sem que seus atos e efeitos possam ser desfeitos ou 

revogados. Ademais, o pedido de tutela de urgência neste caso apresenta 

caráter satisfativo, sendo que esta modalidade de tutela se destina a 

permitir a imediata realização prática do direito alegado pelo demandante, 

revelando-se adequada em casos nos quais se afigure presente uma 

situação de perigo iminente para o próprio direito substancial, perigo da 

morosidade. No caso dos autos, o risco da não reversibilidade dos efeitos 

da decisão é maior do que o perigo na demora da emissão do diploma. No 

caso, analisando detidamente o painel probatório coligido ao processo, 

vislumbro a necessidade de oitiva da parte contrária, comportando dilação 

probatória. Assim entendendo, por ora, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. 

No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação 

já designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a 

parte reclamada tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos da Súmula 

n. 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciados n. 

20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com 

as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001685-29.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIOLINA COSTA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001685-29.2020.8.11.0006. AUTOR: CIOLINA COSTA DO NASCIMENTO 

REU: BANCO PAN Vistos, etc. Segundo consta da inicial, a Requerente foi 

surpreendido com depósito em sua conta bancária no valor de R$ 

1.278,98 (um mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e oito 

centavos), realizado pelo banco ora Requerido. A Requerente relata que 

ao buscar informações junto ao Requerido, tomou conhecimento da 

existência de um contrato constando seus dados pessoais, bem como 

uma assinatura com seu nome, mas que alega não ter celebrado. Alega 

ainda a Requerente, que informou o ocorrido para o Requerida, buscando 

por diversas formas proceder a devolução do dinheiro ao mesmo, mas 

este se recursa a receber, razão pela qual vem ao judiciário requer a 

suspensão do contrato, até o julgamento final da demanda. É o breve 

relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 

330 do mesmo diploma legal. Nesse passo, reporto-me ao pedido de tutela 

de urgência, com fulcro no art. 298 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Pois bem, para o fim de deferimento de tutela de urgência, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil, a lei exige a conjugação da 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, analisando 

detidamente o painel probatório coligido ao processo, vislumbro a 

probabilidade do direito num juízo de cognição sumária, considerando que 

a Requerente, na qualidade de consumidora, apresentou as provas 

negativas possíveis diante da situação. Segundo alega, não celebrou o 

contrato objeto do presente feito, bem como buscou diversas formas de 

proceder a devolução do dinheiro, deparando-se com a recusa por parte 

do Requerido. Ademais, a Requerente junto documentos que demonstram 

atitude pro ativa no sentido de resolver a questão, inclusive buscando o 

PROCON – Cáceres. No que diz respeito ao perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, encontra-se patente, vez que a Requerente 

pode ter seu nome negativado, o que lhe trará prejuízos financeiros. Resta 

também patente o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, uma 

vez que caso se demonstre durante a dilação probatória à existência de 

legalidade do débito cobrado pelo Requerido, persistirá a possibilidade de 

medidas que impute a Requerente o ressarcimento. Entretanto, há de se 

ressaltar que o valor foi disponibilizado a Requerente desde o mês de 

janeiro, inexistindo nos autos qualquer manifestação sobre o valor em 

questão. Desse modo, condiciono o cumprimento da tutela de urgência ao 

depósito em juízo do valor de R$ 1.278,98 (um mil duzentos e setenta e 

oito reais e noventa e oito centavos). Assim, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar a Requerida que que 

providencie a suspensão do contrato objeto da presente demanda, bem 

como que se abstenha de realizar cobranças, contados da intimação 

desta decisão, até julgamento final. O não cumprimento do item anterior 

acarretará multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado 

na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos da Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do Estado 

de Mato Grosso e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). 

Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. Intime-se a Requerente para que efetue o deposito em juízo do 

valor de R$ 1.278,98 (um mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e 

oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias. Após, intime-se o Requerido 

para que cumpra a tutela de urgência. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 23 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010483-30.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CAMPOS DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8010483-30.2015.8.11.0006 REQUERENTE: JULIANA CAMPOS DE SOUSA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Em decisão proferida na data de 

21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 
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determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001902-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001902-77.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JULIO CESAR MORAIS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O autor, embora devidamente intimada para 

audiência de instrução e julgamento, não compareceu ao ato e tampouco 

apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa 

no termo digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Cáceres, 23 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001536-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DHEYVID MAICON XAVIER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001536-38.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DHEYVID MAICON XAVIER DE 

SOUZA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco 

apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa 

no termo digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 23 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010812-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI FERREIRA TELES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG0103997A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010812-08.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: JURACI FERREIRA TELES 

EXECUTADO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. O 

Devedor apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando 

excesso à execução, no valor de R$ 1.344,07 (Mil trezentos e quarenta e 

quatro reais e sete centavos). Intimado para manifestar acerca da 

impugnação à execução, o impugnado requereu liberação do valor 

incontroverso. É o necessário. Decido. O valor apresentado no pedido de 

cumprimento de sentença era de R$ 8.295,14 (oito mil duzentos e noventa 

e cinco reais e quatorze centavos), conforme se verifica do ID n. 

23835869. Em contrapartida, o Executado interpôs impugnação ao 

cumprimento de sentença, requerendo o reconhecimento de excesso, 

declarando-se como devido o valor de R$ 6.951,07 (Seis mil novecentos e 

cinquenta e um reais e sete centavos), efetuando o depósito em Juízo do 

referido valor R$ 8.295,14 (oito mil duzentos e noventa e cinco reais e 

quatorze centavos), divididos em dois depósitos, conforme ID 25221975. 

Com razão a parte Executada, pois observo que o cálculo apresentado 

pelo Exequente possui como data referência para atualização a data da 

citação, quando o determinado na sentença de ID 17611441. Nesse 

sentido, verifico que o cálculo apresentado pelo embargante (executado) 

é o cálculo correto com as devidas correções monetárias. Assim, ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de 

sentença, para o fim de declara como devido o valor de R$ 6.951,07 (Seis 

mil novecentos e cinquenta e um reais e sete centavos). Proceda a Sra. 

Gestora o necessário para levantamento do valor R$ 6.951,07 (Seis mil 

novecentos e cinquenta e um reais e sete centavos) depositado em juízo, 

vinculado ao presente feito, em favor do Exequente JURACI FERREIRA 

TELES, observando os dados bancários informados por sua patrona. 

Proceda-se também o levantamento do valor R$ 1.344,07 (Mil trezentos e 

quarenta e quatro reais e sete centavos), em favor do Executado, 

devendo esse ser intimado para apresentar dados bancários, no prazo de 

5 (cinco) dias. Diante de todo o exposto, JULGO EXTINTA com resolução 

de mérito o presente cumprimento de sentença, com fulcro no disposto no 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas. Cumpridas as 

determinações supra, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 5 de dezembro de 2019. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004631-08.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE ALMEIDA KOCHHANN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCHHANN OAB - 643.210.960-49 

(REPRESENTANTE)

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Comissão de Gestão de Concursos e Vestibulares - 

COVEST da Universidade do Estado do Mato Grosso - Unemat 

(REQUERIDO)

UNEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004631-08.2019.8.11.0006. INTERESSADO: ANA CAROLINA DE 

ALMEIDA KOCHHANN REPRESENTANTE: CARLOS ALBERTO KOCHHANN 

REQUERIDO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE GESTÃO DE CONCURSOS E 

VESTIBULARES - COVEST DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO 

GROSSO - UNEMAT, UNEMAT Vistos, etc. Dispensado o relatório 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Trata-se de Ação de Conhecimento sob o Rito Ordinário 

proposta por ANA CAROLINA DE ALMEIRA KOCHHANN, representada por 

seu genitor, em face de UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

UNEMAT e PRESIDENTE DA ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONCURSOS E 

VESTIBULARES COVEST/UNEMAT. Diz, em síntese, que participou do 

processo seletivo UNEMAT 2019/2, concorrendo a uma das 50 (cinquenta) 

vagas do curso de Bacharelado em Direito, no Campus Nova Xavantina – 

Noturno - Edital de Abertura – Processo EDITAL Nº. 001/2019 – COVEST 

CONCURSO VESTIBULAR 2019/2, sendo aprovado em 1ª Chamada para 

preencher uma das vagas destinadas ao primeiro semestre letivo 

(2019/2), e que em razão de ainda estar cursando o terceiro ano do 

ensino médio não pode realizar a matrícula. Relata, ainda, que a escola 

estadual estava em greve neste período permanecendo por dois meses 

sem aula, fato este que impossibilitou a autora de pegar toda a 

documentação, bem como no 26/07/2019 foi disponibilizado o resultado 

final, e já no dia 02/08/2019 finaliza o prazo para matrícula, motivo pela 

qual requer a prestação jurisdicional a fim de ter o direito de se matricular 

no curso superior. Em contestação as reclamadas alegam que a parte 

autora não concluiu o ensino médio ao que tanto o edital quanto a LDB 

dispõem sobre a necessidade da conclusão do ensino médio para a 

matrícula no ensino superior. Pois bem. Em atenta análise aos fatos e 

provas trazida nos autos verifico que a parte autora foi aprovado para o 

curso de bacharelado em direito em 3º lugar fato este que já demonstra a 

notoriedade dos conhecimentos da parte autora, mesmo ainda não tendo 

concluído o ensino médio. Ademais, a Lei de Diretrizes básicas da 

educação permite a aceleração de estudos para casos de comprovado 

aproveitamento e superdotação, senão vejamos: Art. 59. Os sistemas de 

ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: ... II - 

terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 

exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 

deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 

escolar para os superdotados; O fato é como narrado pela parte autora o 

procedimento de aceleração do ensino médio compete à entidade escolar 

que no caso da parte autora esteve em greve durante dois meses durante 

o prazo estabelecido para matrícula. Desta forma, a jurisprudência é vasta 

em excepcionalmente permitir a aceleração do estudo e matrícula em 

curso superior, mesmo estando o aluno cursando o ensino médio, quando 

comprovada evidente superdotação e com a aprovação em processo 

seletivo de curso superior, senão vejamos: ADMINISTRATIVO. CURSO 

SUPERIOR. SEGUNDO GRAU NÃO-CONCLUÍDO À ÉPOCA DO 

VESTIBULAR. FATO SUPERVENIENTE. REGULARIZAÇÃO COM A 

APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO. APLICAÇÃO DO ART. 462 DO CPC. 

VASTIDÃO DE PRECEDENTES. 1. A conclusão de Curso de 2º Grau, com 

apresentação do competente Certificado, deve ser aceito como fato 

superveniente a sanar a irregularidade porventura existente quanto à 

apresentação de Certificado apresentado anteriormente, mormente 

quando o aluno já logrou aprovação no Vestibular e encontra-se no meio 

do Curso Universitário. Deve-se, neste caso, aplicar-se o disposto no 

art.462 do CPC. 2. Por força de liminar concedida em mandado de 

segurança, o impetrante efetivou sua matrícula em curso superior antes 

de ser certificado no ensino médio. Na hipótese, ainda que, à época da 

matrícula, não tenham sido comprovados os requisitos necessários ao 

ingresso na Universidade, a subseqüente conclusão do segundo grau 

impõe a aplicação da teoria do fato consumado, que deve ser considerada 

quando a irreversibilidade da situação decorre da demora no julgamento 

da ação.? (REsp nº 611797/DF, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 

27/09/2004) 3. ?As situações consolidadas pelo decurso de tempo devem 

ser respeitadas, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e 

afronta ao disposto no art. 462 do CPC. Teoria do fato consumado. 

Discussão acerca da matrícula em curso superior na hipótese de ausência 

de conclusão do 2º grau à época, cujo direito de matrícula foi assegurado 

por força de liminar. Situação consolidada. Segundo grau 

concluído.?(REsp nº 365771/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 31/05/2004) 4. 

Vastidão de precedentes das 1ª e 2ª Turmas e da 1ª Seção desta Corte 

Superior. 5. Recurso provido. (REsp 668.142/DF, Rel. Ministro JOSÉ 

DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2004, DJ 13/12/2004, p. 

260) (s.g) EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. 

APROVAÇÃO NO VESTIBULAR DA UEFS. REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

EM EXAME SUPLETIVO PARA A OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE 

CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. NEGATIVA DO ESTADO, ALEGAÇÃO DE 

NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. DIREITO À EDUCAÇÃO 

GARANTIA CONSTITUCIONAL. RECUSA DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE IDADE MÍNIMA DE 18 

ANOS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. DEVER 

DE GARANTIR O ACESSO AOS NÍVEIS ELEVADOS DE ENSINO SEGUNDO 

A CAPACIDADE DE CADA UM. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA ETÁRIA PARA 

ELEVAÇÃO E PROGRESSÃO DOS ESTUDOS. AMADURECIMENTO 

INTELECTUAL. COMPROVADO. PRECEDENTES. SEGURANÇA 

PARCIALMENTE CONCEDIDA. Mandado de Segurança impetrado diante de 

negativa de inscrição da Impetrante em exame supletivo. A aprovação em 

vestibular para ingresso no ensino superior demonstra o grau de 

desenvolvimento intelectual da Impetrante, que torna desarrazoada a 

recusa de realização da inscrição no supletivo em razão de não ter 18 

(dezoito) anos completos quando da data do requerimento. A Impetrante 

comprovou que: a) possuía 17 (dezessete) anos de idade quando da 

impetração (fl. 18); b) foi aprovada no processo seletivo vestibular, no 

curso de Engenharia de Alimentos, na UEFS (fl. 36). Necessária mitigação 

do requisito etário contido nas legislações atinentes ao tema, tendo em 

vista a aplicação do art. 208, V, da Constituição Federal de 1988, o qual 

assegura a todos o acesso aos níveis elevados do ensino, da pesquisa e 

da criação artística, segundo a capacidade de cada um. SEGURANÇA 

PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJ/BA Classe: Mandado de Segurança, 

Número do Processo: 0018826-69.2017.8.05.0000,Relator(a): LIGIA 

MARIA RAMOS CUNHA LIMA, Publicado em: 08/04/2019 ) (s.g) REMESSA 

NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

APROVAÇÃO EM VESTIBULAR SEM A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. 

ALUNO CURSANDO O 3º ANO DO ENSINO MÉDIO. APLICAÇÃO DE EXAME 

DE PROFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE CUSTAS. FAZENDA 

PÚBLICA. ISENÇÃO. LEI Nº 6.830/80, ART. 39. PARÁGRAFO ÚNICO. 

PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 1. Embora a Lei nº 

9.394/96 estabeleça que a matrícula do curso superior pressuponha a 

conclusão do ensino médio, tem-se considerado que esta limitação não 

pode ser interpretada isoladamente, considerando o art. 24 da própria 

Norma que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação, o qual admite 

a possibilidade de avanço nas etapas educacionais mediante a verificação 

do aprendizado, o que de fato ocorreu, possibilitando o ingresse do 

impetrante no Curso Superior.2. A Fazenda Pública não está sujeita ao 

pagamento de custas e emolumentos, embora esteja sujeita a restituir à 

parte contrária os valores por ela adiantados a título de custas e 

despesas processuais, cuja isenção permanecerá quanto ao reembolso 

daquelas que foram antecipadas quando a autora for beneficiária da 

assistência gratuita e não houver feito o adiantamento das custas 

processuais. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL 

PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO, 

5031885-67.2019.8.09.0029 - Reexame Necessário Relator: MARCUS DA 

COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, DJ de 06/11/2019). (s.g) Assim, resta 

evidente o direito da parte autora em ter acesso aos mais altos graus de 

educação garantidos por este país respeitando sua capacidade. Contudo, 

tendo a parte autora comprovado ser aluna de escola pública e estar a 

mesma em greve durante o período da matrícula, impossibilitando-a de dar 

prosseguimento ao processo de aceleração de estudo, é que restou claro 

o prejuízo devendo para tanto o pedido inicial ser concedido a fim de 

permitir a efetivação excepcional da matrícula até a conclusão do ensino 

médio de forma regular ou por intermédio do procedimento de aceleração. 

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, DEFIRO a 

liminar pleiteada e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

DETERMINAR a reserva de vaga no curso de Bacharelado em Direito- 

Edital de Abertura – Processo EDITAL Nº. 001/2019 – COVEST 

CONCURSO VESTIBULAR 2019/2, bem como o direito da efetivação da 

matrícula condicionada à apresentação do certificado de ensino médio 
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após sua efetiva conclusão de forma regular ou por intermédio de 

aceleração do estudo por superdotação, extinguindo a presente ação por 

resolução do mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 261943 Nr: 1906-29.2020.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DIVINO MORAES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial e restando 

comprovado a existência das condições, pressupostos e fundamentos 

que autorizam a segregação cautelar, conforme disposto no Código de 

Processual Penal, INDEFIRO o pedido pleiteado pela defesa de JOSÉ 

DIVINO MORAES DE FIGUEREDO.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001180-46.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (REQUERENTE)

FABIANA KROHLING DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001180-46.2017.8.11.0005 REQUERENTE: FABIANA KROHLING DE 

SOUZA, ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA REQUERIDO: AGROCAT 

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA Vistos etc. Trata-se de 

Embargos à Execução opostos por FABIANA KROHLING DE SOUZA e 

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA em face de AGROCAT 

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, todos devidamente 

qualificados nos autos, postulando o recebimento no efeito suspensivo. 

Instruiu a inicial com documentos. É o necessário relato. Fundamento. 

DECIDO. De início, defiro o pedido de justiça gratuita. Lado outro, o pedido 

de efeito suspensivo NÃO pode ser acolhido. Com efeito, o art. 919, do 

NCPC, dispõe que “os embargos à execução não terão efeitos 

suspensivo”. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo vem 

disciplinada no § 1º do referido artigo, nos seguintes termos: "Art. 919. 

(...) 1º § - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.". Ou seja, 

condiciona a possibilidade de efeito suspensivo à presença cumulativa de 

três requisitos: a) relevância dos fundamentos dos embargos; b) risco de 

dano grave ou de difícil ou incerta reparação; e c) garantia do juízo. No 

caso dos autos, o requisito da segurança prévia do juízo não está 

presente, já que o(s) embargante(s) não demonstrou(aram) a existência 

de penhora depósito ou caução, de modo que o indeferimento do pedido 

de suspensão é medida que se impõe. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A DO CPC. REQUISITOS 

NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. 

Não cabe a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução 

sem a garantia do juízo. Inteligência do disposto no art. 739-A, do CPC. 

Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

UNÃNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70059297879, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, 

Julgado em 21/05/2014).” (TJ/RS - AI: 70059297879 RS, Relator: João 

Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 21/05/2014, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014). 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo executivo. 

Ouça-se a parte embargada, por intermédio de seu(sua) procurador(a), 

para, no prazo legal, apresentar impugnação aos embargos. Aportando a 

impugnação, venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 28 de setembro de 

2017. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001324-49.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. S. D. O. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Autora, ante o endereço mencionado na petição id. 

30069707, a informar o endereço correto para cumprimento da diligência.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001328-23.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. P. R. (REQUERENTE)

MARCOS RAMOS RUELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE PONDE SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001328-23.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: MARCOS RAMOS RUELA, M. J. P. R. REQUERIDO: 

JACQUELINE PONDE SANTOS Vistos etc. Intime-se o inventariante para 

cumprir o requerido em petitório assinalado no ID 17841666, tão somente 

os itens 1 e 3. Por outro lado, INDEFIRO o pedido consignado no ID 

17841666, item 2, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário substituir a 

parte autora nas diligências que lhe são cabíveis para demandar em juízo. 

Aportando os documentos dê vistas a Fazenda Estadual. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

24 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000965-70.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO 10 LIMITADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT15380-O (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000965-70.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): POSTO 10 LIMITADA REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos 

etc. Especifiquem as partes, no prazo legal, as provas que efetivamente 

pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, 

voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 
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antecipado da lide. Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes 

interesses em conciliarem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Diamantino, 24 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000827-69.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ANTUNES BASILIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET OAB - MT7213-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000827-69.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

MARIO ANTUNES BASILIO Vistos, etc. Trata-se de embargos de 

declaração interposto pelo Ministério Público (id.18312235) em face da 

decisão de id. 14397349. O embargante alega que houve omissão e 

obscuridade na decisão. É o breve relatório. Decido. Conheço dos 

embargos de declaração, eis que ajuizados tempestivamente. A meu ver, 

as alegações contidas nos embargos declaratórios, não se identificam 

com as hipóteses elencadas no art. 1022 do NCPC. Isso porque, como 

cediço, cabem embargos declaratórios quando houver obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se 

evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada foi clara, 

precisa e não apresenta qualquer omissão ou obscuridade, 

considerando-se que sua fundamentação afasta qualquer rediscussão. 

Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados: O 

Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de declaração 

não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente quando os 

utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao deslinde da 

controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010). Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e 

JULGO-OS IMPROCEDENTES. Especifiquem as partes, no prazo legal, as 

provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo 

seja saneado, momento em que serão fixados os pontos controvertidos e 

designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide. Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os 

litigantes interesses em conciliarem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Diamantino, 24 de abril de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001080-57.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. O. (REQUERENTE)

G. B. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Intimo a parte Autora para juntar cópia da Certidão de Casamento com a 

Averbação do Divórcio. obs: id.30427414 Mandado foi expedido e 

encaminhado ao Cartório para cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000606-23.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI BISPO CAETANO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000606-23.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO EXECUTADO: JURACI BISPO CAETANO Vistos etc. Em 

postulado de id. 22715761, a OMNI BANCO S.A pugna pela sua inclusão 

no polo ativo da demanda, uma vez que adquiriu o crédito do BV 

FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, havido em 

face do requerido JURACI BISPO CAETANO. Ante o exposto, DEFIRO o 

pedido de id. 22715761 e, DETERMINO, sejam os autos encaminhados ao 

distribuidor para retificação do polo ativo na demanda, fazendo constar a 

OMNI BANCO S.A, como parte autora. Intimem-se as partes para ciência 

da substituição. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 23 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000606-23.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI BISPO CAETANO (EXECUTADO)

 

Intimação para Pagamento de Diligência Intimo o patrono do Autor, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ. Finalidade: 

Intimar devedor substituição polo Ativo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001180-46.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (REQUERENTE)

FABIANA KROHLING DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001180-46.2017.8.11.0005 REQUERENTE: FABIANA KROHLING DE 

SOUZA, ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA REQUERIDO: AGROCAT 

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA Vistos etc. Trata-se de 

Embargos à Execução opostos por FABIANA KROHLING DE SOUZA e 

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA em face de AGROCAT 

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, todos devidamente 

qualificados nos autos, postulando o recebimento no efeito suspensivo. 

Instruiu a inicial com documentos. É o necessário relato. Fundamento. 

DECIDO. De início, defiro o pedido de justiça gratuita. Lado outro, o pedido 

de efeito suspensivo NÃO pode ser acolhido. Com efeito, o art. 919, do 

NCPC, dispõe que “os embargos à execução não terão efeitos 

suspensivo”. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo vem 

disciplinada no § 1º do referido artigo, nos seguintes termos: "Art. 919. 

(...) 1º § - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.". Ou seja, 

condiciona a possibilidade de efeito suspensivo à presença cumulativa de 

três requisitos: a) relevância dos fundamentos dos embargos; b) risco de 

dano grave ou de difícil ou incerta reparação; e c) garantia do juízo. No 

caso dos autos, o requisito da segurança prévia do juízo não está 

presente, já que o(s) embargante(s) não demonstrou(aram) a existência 

de penhora depósito ou caução, de modo que o indeferimento do pedido 

de suspensão é medida que se impõe. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A DO CPC. REQUISITOS 

NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. 

Não cabe a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução 

sem a garantia do juízo. Inteligência do disposto no art. 739-A, do CPC. 

Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 
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UNÃNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70059297879, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, 

Julgado em 21/05/2014).” (TJ/RS - AI: 70059297879 RS, Relator: João 

Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 21/05/2014, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014). 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo executivo. 

Ouça-se a parte embargada, por intermédio de seu(sua) procurador(a), 

para, no prazo legal, apresentar impugnação aos embargos. Aportando a 

impugnação, venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 28 de setembro de 

2017. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001180-46.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (REQUERENTE)

FABIANA KROHLING DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001180-46.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: FABIANA KROHLING DE SOUZA, ALEXSANDRO GIOVANI 

DE SOUZA REQUERIDO: AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA Vistos etc. Trata-se de Embargos à Execução ajuizado 

por FABIANA KROHLING DE SOUZA e ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA 

em face de AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, 

todos devidamente qualificados nos autos. Alegam, preliminarmente, 

nulidade do título, ao argumento que a embargada trouxe aos autos 

instrumento particular de confissão de dívida em moeda estrangeira, 

afirmando que a legislação proíbe o pagamento na referida moeda. No 

mérito afirmam a existência de multa e excesso de execução. A parte 

embargada apresentou impugnação aos embargos, no id. 10640440. As 

partes foram intimadas para especificarem as provas que desejavam 

produzir, ocasião em que a embargante pugnou pela prova oral e 

testemunhal, e a parte embargada pugnou pelo julgamento antecipado do 

feito. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário relato. Fundamento. 

DECIDO. Da Preliminar de Nulidade do Título Executivo A embargante afirma 

que o Contrato deve ser nulo, ao argumento que foi pactuado em moeda 

estrangeira, e legalmente o mesmo não pode ser pago na referida moeda. 

A embargada alega que em nenhum momento é exposto na confissão de 

dívida que o pagamento deveria se dar em moeda internacional. Pois bem. 

Frisa-se que o contrato discutido, se trata de título hábil para o ajuizamento 

da ação executiva, pois é líquido, certo e exigível, e em que pese ser 

pactuado em moeda estrangeira, o seu pagamento é convertido em moeda 

corrente nacional, conforme id. 6741833 do processo executivo. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - PRELIMINAR DE 

NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS - FIANÇA - 

GARANTIA AMPLA E IRRESTRITA - TEMPO INDETERMINADO - 

EXONERAÇÃO DO FIADOR - COMUNICAÇÃO DO CREDOR NÃO 

COMPROVADA - CONTRATO VIGENTE - SENTENÇA MANTIDA - 

HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Não 

caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com o 

indeferimento da produção de outras provas, quando o acervo probatório 

for suficiente à formação do convencimento do Magistrado. Admite-se a 

celebração de contratos em moeda estrangeira, desde que o pagamento 

seja estipulado mediante a conversão em moeda corrente nacional. Da 

fiança prestada por tempo indeterminado, o fiador somente se exonerará 

depois de decorridos 60 (sessenta) da notificação do credor (art. 835 do 

Código Civil). Deve ser majorada a verba honorária a fim de remunerar o 

trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11º, do CPC) ”. 

(N.U 0012696-61.2016.8.11.0055, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/06/2018, publicado no DJE 12/06/2018). Portanto, refuto a preliminar de 

nulidade do título. No que concerne a alegação dos embargantes de que a 

conversão da moeda deve ser feita na data de distribuição da ação, 

afirmando que o vencimento da parcela era para pagamento em moeda 

estrangeira, e não em moeda nacional, verifica-se que os mesmos não 

possuem razão. Ressalta-se que o contrato é claro ao demonstrar a data 

de vencimento das duas parcelas, demonstrando que o não pagamento 

das mesmas ensejam o vencimento antecipado, possibilitando a cobrança 

do valor integral, devidamente corrigido. Nessa senda: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –CÉDULA CRÉDITO 

COMERCIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - NULIDADE CLÁUSULA 

VENCIMENTO ANTECIPADO – AFASTADA – BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA - 

DESCONTOS OBRIGATÓRIOS – NÃO ESPECIFICADOS – EXCESSO DE 

EXECUÇÃO - INÉPCIA DA INICIAL OU CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 917, §3º, DO CPC/2015 - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexiste 

nulidade na estipulação de cláusula de vencimento antecipado da dívida 

em cédula de crédito comercial, a teor do art. 397 do CC e art. 11 do 

Decreto-Lei 413/69, ademais nos contratos dessa natureza é assente que 

o cumprimento da obrigação da instituição financeira é imediato, 

decorrente de cláusula que estabelece essa modalidade de 

disponibilização do recurso a favor tomador do empréstimo. Consoante 

entendimento do STJ, na hipótese de alegação de excesso de execução 

pelo embargante, mas sem a apresentação de valor incontroverso e 

memória de cálculo, por imposição do art. 917, §3º do CPC/2015, inclusive 

quanto a descontos obrigatórios que reclama, de forma que ausente a 

declaração pela parte embargante do valor que entende correto, impõe-se 

manter a sentença de improcedência”. (N.U 0034615-51.2016.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 16/10/2019, publicado no 

DJE 12/02/2020). Em relação a multa moratória, verifica-se que os 

embargantes possuem razão, tendo em vista a mesma não poderia ser 

superior a 2%, uma vez que o contrato foi pactuado em 2015. Ressalta-se 

que a Lei nº 9.298/96 estabelece que a multa moratória não poderá ser 

superior a 2%, vejamos: “Art. 1º O § 1° do art. 52 da Lei n° 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação: (...) § 1° As 

multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu 

termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da 

prestação." Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E 

HIPOTECÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PRESCRIÇÃO – 

PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – TERMO INICIAL DO VENCIMENTO DA 

CÉDULA RURAL – JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL – 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM ABRIL DE 1990– ADOÇÃO DO ÍNDICE BTN 

FISCAL – LIMITAÇÃO DOS JUROS EM 12% AO ANO – ILEGALIDADE DA 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ILEGALIDADE DA COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA – JUROS MORATÓRIOS LIMITADOS EM 1% AO ANO – 

MULTA DE 10% ADMITIDA – CONTRATO ANTERIOR A LEI N° 9298/96 – 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...). A redução da multa 

para 2%, tal como definida na Lei n. 9.298/96, somente é cabível nos 

contratos celebrados após sua vigência, o que não se configura nos 

autos. Precedentes da Corte. (...)”.(Ap 25861/2011, DES. JURACY 

PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/06/2012, Publicado no 

DJE 28/06/2012). Logo, depreende-se que a multa moratória quando 

pactuada após a vigência da Lei 9.298/96 deve ser reduzida para 2%. 

Desta forma, vislumbra-se que existe excesso de execução em relação a 

multa moratória, devendo a mesma ser revisada. Isto posto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos, e, de consequência, 

determino: a) REDUÇÃO da multa de 5% para o patamar de 2%. Tendo em 

vista que os embargantes decaíram da parte mínima do pedido, CONDENO 

o embargado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios, 

arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente 

atualizado, na forma do § 2º do art. 85 NCPC. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do 

NCPC. Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. 

P.R.I.C. Às Providências. Diamantino, 24 de abril de 2020. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000156-12.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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Intimar patrono do Autor para manifestar acerca da Certidão id. 31471400.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94033 Nr: 1862-23.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Rodrigues de Mesquita, Eva Maria 

Rodrigues de Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o advogado da parte Requerente, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, retire a Certidão Judicial 

Comprobatória de Dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94225 Nr: 2001-72.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Dias da Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o advogado da parte Exequente, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, retire a Certidão Judicial 

Comprobatória de dívida.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 115852 Nr: 1303-61.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Ivo Moreti Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Código n. 115852

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor das Portarias-conjuntas nº. 247/2020, 249/2020 e 281/2020, 

todas do TJ/MT, que determinaram o fechamento das portas dos Fóruns 

das Comarcas do Estado de Mato Grosso e consequentemente a 

suspensão da realização de audiências, em decorrência da Pandemia da 

COVID-19 (Novo Coronavírus), redesigno a audiência anteriormente 

agendada para o dia 26 de maio de 2020, às 13h00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 22 de abril de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 140452 Nr: 3857-95.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayane Juraci de Souza - 

OAB:24514O

 Código n. 140452

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor das Portarias-conjuntas nº. 247/2020, 249/2020 e 281/2020, 

todas do TJ/MT, que determinaram o fechamento das portas dos Fóruns 

das Comarcas do Estado de Mato Grosso e consequentemente a 

suspensão da realização de audiências, em decorrência da Pandemia da 

COVID-19 (Novo Coronavírus), redesigno a audiência anteriormente 

agendada para o dia 26 de maio de 2020, às 17h00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 23 de abril de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-10.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JEZUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000613-10.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:JEZUINO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANGELICA RODRIGUES MACIEL 

POLO PASSIVO: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 09:15 , no 

endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DA R. CAETANO TRANSPORTES EIRELI - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMICRON FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001806-31.2018.8.11.0005. INTERESSADO: ELTON DA R. CAETANO 

TRANSPORTES EIRELI - ME REQUERIDO: DIMICRON FERTILIZANTES 

CENTRO OESTE LTDA Vistos. Dispensado o relatório, conforme os termos 

no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro material. “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

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

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

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

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

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

condutas descritas no art. 489, § 1º”. No caso em tela, a parte embargante 

argumenta que houve omissões na sentença que julgou procedentes os 

pedidos iniciais. Alega que a primeira omissão consiste no fato de que o 
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cheque não clonado (1º cheque) foi devolvido por insuficiência de fundos, 

e que o cheque clonado também foi devolvido sem fundos, de forma que 

não havia fundos em nenhum dos momentos, mas só uma exceptiva de 

que um crédito seria liberado para o cliente e que ele utilizaria desse 

crédito para saldar sua dívida. Aduz que a segunda omissão é quanto a 

suposta rescisão injusta, posto que o Juízo menciona ser injusta mas em 

momento algum justifica essa conclusão. Por fim, sustenta uma terceira 

omissão, que diz respeito ao distrato firmado entre as partes, posto que 

em momento algum a sentença o considerou nulo ou ilegal para que 

pudesse afastar suas disposições e cláusulas. Primeiramente, conforme 

já assinalado na sentença recorrida, a parte embargante é revel nos 

autos, uma vez que não se fez presente na audiência de instrução e 

julgamento, tampouco apresentou justificativa. Portanto, é importante 

lembrar que as alegações do autor são presumidas como verdadeiras, 

não obstante, a sentença recorrida analisou as alegações das partes em 

paralelo com as provas carreadas aos autos. Em sua inicial, a parte autora 

alegou que houve rescisão injusta por parte da empresa embargante, em 

razão da fusão das empresas Dimicron e Aminoagro, que passaram a ser 

controladas pela Aqua Capital, e que foi informada que não haveria mais 

prestação de serviços terceirizados, razão pela qual seria realizado o 

distrato referente ao seu contrato de representação comercial e o seu 

proprietário seria contratado como empregado. O art. 35 da Lei n° 

4.886/1965 prevê hipóteses que constituem motivos justos para rescisão 

do contrato de representação comercial pelo representado, sendo que a 

rescisão ocorrida na forma como narrada pelo autor não se insere em 

nenhuma das alíneas previstas como causas justas. O reclamante alegou 

ser injusta, enquanto a requerida não comprovou ser o caso do art. 35, a 

saber: “a) a desídia do representante no cumprimento das obrigações 

decorrentes do contrato; b) a prática de atos que importem em descrédito 

comercial do representado; c) a falta de cumprimento de quaisquer 

obrigações inerentes ao contrato de representação comercial; d) a 

condenação definitiva por crime considerado infamante; e) fôrça maior”. 

Por outro lado, o próprio o distrato assegurou ao autor o recebimento da 

indenização prevista na alínea ‘j’ do art. 27 da Lei n° 4.886/1965, que só é 

devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos 

previstos no art. 35, ou seja, para rescisões injustas. Assim, foi 

reconhecido que a rescisão foi injusta, posto que além de se tratar de 

alegação presumidamente verdadeira da parte autora, as provas dos 

autos demonstraram o mesmo. Ademais, foi designada audiência de 

instrução para melhores esclarecimentos acerca da rescisão ocorrida, 

contudo, a embargante não compareceu ao ato. Com relação a omissão 

consistente no fato de que não foi considerado que o cheque não clonado 

(1º cheque) foi devolvido por insuficiência de fundos, assim como o 

cheque clonado, tal fato não muda o que é previsto pela legislação que 

rege a matéria, uma vez que conforme já exposto na sentença 

embargada, em caso de rescisão injusta do contrato por parte do 

representando, a eventual comissão que estiver pendente do pagamento 

terá vencimento na data da rescisão, .nos termos do § 5º do art. 32 da Lei 

nº 4.886/65. Por fim, para reconhecer como devido ao autor direitos 

previstos pela própria legislação não é necessário declarar a 

nulidade/ilegalidade do distrato, uma vez que a sentença recorrida fez uma 

interpretação do contrato conforme a legislação e adequou a cláusula 

contratual àquilo que é disposto na lei, razão pela qual inexiste a omissão 

alegada pela embargante. Verifico que, na verdade, os presentes 

embargos de declaração objetivam alterar o resultado do julgado, o que é 

inadmissível, devendo, portanto, ser perseguido mediante interposição de 

recurso próprio. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. 

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração têm caráter 

integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios 

contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à pretensão 

modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 2.Mesmo 

quando interpostos para o fim de prequestionamento, a existência de 

omissão, contradição ou obscuridade permanece como requisito essencial 

dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios 

indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o reexame da causa, 

rejeito os embargos de declaração interpostos. 4.Embargos de declaração 

conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis 

e ainda por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 

20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . 

Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, inexistindo os citados vícios na decisão 

atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. 

sentença na íntegra. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Fórum

Decisão

Processo Administrativo Disciplinar nº 902-92.2019.811.0037

Código 222113

REQUERIDA: N. C. P.

ADVOGADO: HERMES ROSA DE MORAES

OAB/MT 11.627

Vistos, etc.

Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar instaurado para 

averiguação da conduta funcional da Oficiala de Justiça N. C. P., 

especificamente a eventual prática de infração disciplinar.

Após seu indiciamento (fls. 366/367), a servidora apresentou alegações 

finais, arguindo, dentre outras teses, a suspeição deste magistrado (fls. 

386/408).

Devidamente instruído o feito, a Comissão Processante apresentou o 

relatório de fls. 427/431, tendo concluído que a servidora praticou a 

infração disciplinar descrita no artigo 143, inciso X, da Lei Complementar 

nº 04/90, sugerindo a aplicação da penalidade de demissão, nos termos 

do artigo 159, inciso III, do dispositivo supracitado.

É o breve relato. Decido.

Do pedido de suspeição

Inicialmente, no que tange à irresignação da requerida a respeito das 

infrações apuradas, verifica-se que a mesma propõe arguição de 

suspeição por via transversa.

 Acerca do tema, o artigo 146 do novel Código de Processo Civil 

estabelece que:

"Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, 

a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica 

dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, 

podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com 

rol de testemunhas.

§ 1º Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o 

juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, 

caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de 

documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do 

incidente ao tribunal." (Grifo nosso)

In casu, a defesa não observou o dispositivo supracitado eis que levanta 

a tese de suspeição pela via totalmente inadequada, qual seja, em sede de 

alegações finais através de petição dirigida à Comissão Processante, 

quando na verdade deveria ter sido alegada em petição específica e 

dirigida ao juiz do processo.

Aduz a acusada que este magistrado antecipou o seu julgamento eis que 

lhe foi aplicada penalidade antecipada, qual seja, a determinação da 

anotação de faltas em sua ficha funcional, bem como o desconto de sua 

remuneração, quando da instauração do presente processo.

Não obstante, restou demonstrado nos autos que o desconto da 

remuneração da servidora não se trata de penalidade antecipada, mas sim 

de indenização ao erário por recebimento de quantia indevida, nos termos 

do § 1° do artigo 66, caput, da LC n. 04/90: "Independente do parcelamento 

previsto neste artigo, o recebimento de quantias indevidas poderá implicar 

processo disciplinar para apuração de responsabilidades e aplicação das 

penalidades cabíveis."

Com efeito, o que se apura é a conduta funcional referente às faltas 

registradas, nos termos do artigo 17 do Provimento nº 05/2008-CM, em 

decorrência do indeferimento de atestados médicos pelo TJMT, não 

havendo óbice para realização de anotação de faltas e desconto de 

remuneração, eis que tal devolução aos cofres públicos independe da 

instauração de procedimento disciplinar.

A esse respeito, a requerida tem conhecimento da instauração deste 

processo pelo menos desde 06.08.2019, quando inclusive opôs embargos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 86 de 678



de declaração com efeitos infringentes (fls. 174/176), somente arguindo 

suspeição em 20.02.2020, razão pela qual sua arguição é evidentemente 

preclusa.

Com efeito, o motivo de suspeição pode acontecer a qualquer tempo e 

grau de jurisdição – e não a sua alegação, sendo impossível a sua 

arguição em sede de alegações finais, quando expirado o prazo 

peremptório para tanto.

Ademais, cuidando-se da pena de demissão sugerida pela Comissão 

Processante, a autoridade competente para julgamento é o Conselho da 

Magistratura, e não o Diretor do Foro, a quem cabe apenas encaminhar os 

autos àquele colegiado, nos termos do art. 11 do Provimento nº 

005/2008-CM.

Como se vê, tais alegações demonstram a nítida intenção da requerida em 

afastar este magistrado da condução dos autos por apresentar 

pensamento contrário à tese da defesa ao determinar a instauração do 

presente processo.

Assim, além de infundada e preclusa, a manifestação foi realizada de 

forma inadequada, razão pela qual não reconheço a arguição de 

suspeição, devendo a requerida, caso queira, estabelecer o exercício da 

alegação em tempo e modo próprios.

Do mérito

Segundo extrai-se do processo a servidora N. C. P. foi removida da 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT para a comarca de Primavera do 

Leste em 04.06.2018, através do Ato nº 259/2018-CM.

Após a remoção, efetivamente laborou somente 41 dias úteis em 2018 (fl. 

04), não mais retornando ao serviço, eis que vem apresentando atestados 

médicos até o presente momento (fl. 431), razão esta pela qual quase 

nunca foi vista trabalhando em Primavera do Leste.

A esse respeito, somente após a instauração deste processo, este juízo 

tomou conhecimento que a servidora mora em outro estado da federação 

(fls. 150/152), além disso, sem autorização para residir em local diverso 

do designado para a sede de seu ofício, estando em desconformidade 

com o artigo 52, XXXI, a), do COJE.

Importante consignar que pelo motivo da requerida residir no interior do 

estado do Paraná, sem informar o seu endereço atualizado aos seus 

superiores, houve diversos embaraços para a conclusão do processo, 

principalmente pela demora em sua notificação pessoal, que se deu mais 

de três meses após a instauração do processo (em 31.07.2019 – fl. 166), 

bem como para realização de audiência de interrogatório, sendo 

expedidas cartas precatórias para possibilitar sua intimação (fls. 154 e 

382).

Tal demora, inclusive, gerou diversos pedidos de informações sobre o 

desfecho do feito pela Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, conforme 

se infere dos ofícios de fls. 170 (de 29.07.19), fls. 357 (de 09.12.19) e fls. 

417 (de 02.03.20).

Acerca da vida funcional da requerida, observa-se do relatório de sua 

ficha funcional extraído em 28.03.2019 que, entre os anos de 2008 a 2019 

foram anotadas 22 licenças médicas para tratamento da própria saúde, 

totalizando 1114 dias de afastamento de suas funções, bem como foram 

registradas 54 faltas não justificadas entre os anos de 2014 a 2018 (fls. 

117/127).

Aliás, foi acostado aos autos documentos que demonstram que o Juiz 

Diretor do Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT solicitou ao TJMT 

em novembro de 2016 que fosse verificada a concessão de 

aposentadoria por invalidez para a servidora, por ter completado 24 

meses de licença médica para tratamento de saúde, nos termos do artigo 

213, § 1º, e 215, §1º, da Lei Complementar n. 04/90.

Naquela ocasião a servidora submeteu-se à perícia perante junta médica 

somente um ano depois ao pedido do magistrado (em novembro de 2017), 

oportunidade em que foi diagnosticada como apta para o exercício do 

cargo público, sendo que retornou às atividades funcionais em 18.03.2017 

e o pedido julgado prejudicado (fls. 274/284).

Prosseguindo, a respeito da infração apurada nos autos, verifica-se que 

após a remoção para esta Comarca a servidora teve dois atestados 

reprovados, quais sejam, os que se iniciam em 05.12.2018 e 15.01.2019, 

prescrevendo 30 dias de afastamento cada um.

Notificada para apresentar esclarecimentos, a servidora justificou que 

realizou as perícias na cidade de Umuarama/PR na modalidade de "perícia 

em trânsito", aduzindo que esta situação encontra-se autorizada no artigo 

230, § 2º do Estatuto do Servidor Público (LC 04/90) e no artigo 23 do 

Decreto-Lei 5.263/2002.

Não bastasse, juntou-se aos autos pedido de providências que tramitava 

na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em que a Gestora Geral daquela 

Comarca comunicou ao juízo da Direção do Foro que a requerida 

apresentou faltas entre os dias 01.09.2016 a 10.03.2017, em razão do 

indeferimento de licenças médicas, por não ter comparecido para a 

realização de perícias médicas.

Após a instrução do feito, foi verificado que os argumentos defensivos 

expostos pela requerida não foram capazes de desconstituir os termos da 

representação apresentada, eis que encontram-se em desconformidade 

com a legislação regulamentar, devendo suas faltas ser caracterizadas 

como faltas injustificadas.

Neste sentido é o relatório da Comissão Processante. Vejamos:

"Frise-se que a intenção não é atribuir má-fé ou dolo a servidora 

Requerida, o que deve ficar registrado. Mas o que se constata é que 

infelizmente a Requerida não foi diligente com sua vida funcional, 

apresentando desídia no envio da documentação, o que acarretou em 

várias faltas injustificadas, não cumprindo seu dever de assiduidade, 

previsto no artigo 143, inciso X, C/C artigo 166, ambos da LC 04/1990, que 

estabelece o dever do funcionário em ser assíduo e pontual ao serviço, 

cuja conduta é passível de aplicação de penalidade de demissão, nos 

termos do artigo 159, inciso III do Estatuto dos Servidores Públicos do 

Estado de Mato Grosso.

Assim, esta comissão entende que a requerida N. C. P., faltou ao trabalho 

sem justificativa plausível e comprovada por mais de 60 (sessenta) dias – 

nos dias 01/09/2016 a 10/03/2017 e posteriormente em 05/12/2018 a 

4.1.2019 e 15/01/2019 a 13.2.2019, infringindo em tese o artigo 143, inciso 

X da Lei Complementar Estadual n° 04/1990, tratando-se de flagrante 

inassiduidade habitual."

Portanto, como bem assinalado no relatório apresentado pela Comissão 

Processante, restou demonstrado que a requerida teria incorrido na 

infração disciplinar descrita no artigo 143, inciso X da Lei Complementar nº 

04/90 (dever de ser assíduo e pontual ao serviço), que atrai a aplicação 

da pena de demissão, nos termos do artigo 159, inciso XIII, do mesmo 

diploma normativo.

Forte nesses fundamentos, acolho o relatório apresentado pela Comissão 

Processante e determino a remessa do feito ao Conselho da Magistratura 

para julgamento, nos termos do art. 9º, § 3º, inciso III, do Provimento nº 

005/2008-CM e artigo 28, inciso XXXIII, do RITJMT.

Encaminhe-se cópia desta decisão à Corregedoria-Geral da Justiça e à 

Coordenadoria de Recursos Humanos, nos termos do art. 30 do 

Provimento nº 05/2008-CM.

Outrossim, antes da remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, abra-se 

vista dos autos à servidora para manifestação, por meio de seu 

procurador constituído, pelo prazo de três dias, nos termos do artigo 11, 

inciso II, do Provimento nº 005/2008-CM.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

encaminhe-se ao Colendo Conselho da Magistratura.

Às providências.

Primavera do Leste, 24 de abril de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004948-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. G. D. R. L. (REQUERENTE)

N. B. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. B. N. (REQUERIDO)

V. P. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004948-10.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DOS 

REIS LIMA, NILTON BRITO MARINHO REQUERIDO: VALDECIR PEREIRA 

NERES, RUTE MOREIRA BEZERRA NERES Vistos, etc. HOMOLOGO para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada entre 

as partes cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta sentença. Assim, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Isento 

de custas, ante a gratuidade da justiça. Certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se Termo de Guarda Definitiva em favor dos autores. Após, 

arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Publicada e registrada 

no sistema. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 24/04/2020. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007557-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. W. F. D. C. (REQUERENTE)

L. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007557-63.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIO WAGNER FERREIRA 

DA COSTA, LUCILAINE MATOS DA SILVA Vistos, etc. HOMOLOGO para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada entre 

as partes cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta sentença e, por conseguinte, decreto o divórcio de Antônio Wagner 

Ferreira da Costa e Lucilaine Matos da Silva. Assim, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, 

do Código de Processo Civil. Sem custas, eis que beneficiários da justiça 

gratuita. Certificado o trânsito em julgado, oficie-se ao Cartório de Registro 

Civil competente para averbação do divórcio junto à Certidão de 

Casamento. Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Publicada e registrada no sistema. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 24/04/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

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

Processo Número: 1006854-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

S. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS OAB - MT26893/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006854-35.2019.8.11.0037. AUTOR(A): SIMONE SIQUEIRA DE SOUSA, V. 

S. D. S. S. REU: GILMAR MARTINS DOS SANTOS Vistos etc. Ante o 

acordo entabulado entre as partes, consoante parecer favorável do 

Ministério Público, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos a transação celebrada. Determino a suspensão do processo até o 

integral cumprimento da obrigação pelo executado, nos moldes do artigo 

922, do CPC. Decorrido o prazo de suspensão do processo, intime-se a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Sem prejuízo, quanto ao interesse da exequente em 

transacionar sobre a redução dos alimentos, consigno que as partes 

poderão comparecer perante o CEJUSC, Defensoria Pública ou até mesmo 

o NAJU para entabular acordo nesse sentido. Ciência ao Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 24/04/2020. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004845-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA MIRANDA DE ALCANTARA OAB - MT15783-O (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar os advogados da parte autora para que informe o nome e endereço 

do empregador do requerente para que seja oficiado para proceder o 

desconto em folha de pagamento da pensão alimentícia acordada.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002774-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE OLIVEIRA SIMIONE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002774-28.2019.8.11.0037; 

AUTOR(A): JULIO CESAR DE OLIVEIRA SIMIONE RÉU: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 13h 00min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 12 de dezembro de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 

- Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003287-93.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. PIZZOLATTO EIRELI (AUTOR(A))

CLERISTON PIZZOLATTO (AUTOR(A))

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (AUTOR(A))

C. PIZZOLATTO EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 
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(ADVOGADO(A))

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

RONI CEZAR CLARO OAB - MT0020186A (ADVOGADO(A))

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

JEAN LUIS TEIXEIRA OAB - MT4737-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

KEILLA MACHADO OAB - MT15359-O (ADVOGADO(A))

INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LUCIANA LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

PREDILECTA ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIO BUSS (TERCEIRO INTERESSADO)

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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

BRF S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JEAN LUIS TEIXEIRA OAB - MT4737-O (ADVOGADO(A))

MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

HILTON SANTOS DA SILVA OAB - MT11794-O (ADVOGADO(A))

N. F. ROSA CAMARGO - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

DULCE DE MOURA OAB - MT7259-O (ADVOGADO(A))

DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO HOFMEISTER KERSTING OAB - RS30968 (ADVOGADO(A))

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

KRAUSBURG COMERCIO DE FRUTAS LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO 

GROSSO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RONI CEZAR CLARO OAB - MT0020186A (ADVOGADO(A))

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - MG1623-O 

(ADVOGADO(A))

FABIAN CARUZO OAB - SP172893 (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (TERCEIRO INTERESSADO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1003287-93.2019.8.11.0037 Ação de Recuperação Judicial Requerentes: 

C. Pizzolatto EIRELI e Outros Vistos etc. Trata-se de recuperação judicial 

cujo processamento foi deferido em favor do autodenominado Grupo 

Alvorada, composto pelas empresas C. Pizzolatto EIRELI, CNPJ nº 

20.525.968/0001-49, Pizzolatto EIRELI, CNPJ nº 20.525.968/0002-20, C. 

Pizzolatto EIRELI, CNPJ nº 20.525.968/0003-00 e Cleriston Pizzolatto ME, 

CNPJ nº 28.165.978/0001-22. Durante o processamento do feito, antes 

mesmo da realização da assembleia geral de credores, em virtude de 

deficiência aguda do fluxo de caixa, as empresas fecharam as portas, 

constatando o Administrador Judicial a completa paralisação das 

atividades do Grupo empresário (Num.30378524). A recuperanda admite a 

iliquidez momentânea, sustentando a necessidade de alienação de fundo 

de comércio para captação de fluxo de caixa, fazendo menção à 

recomendação do Conselho Nacional de Justiça em relação às medidas de 

enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia 

causada pelo COVID-19 (Num.31315849). É o relatório. Fundamento. 

Decido. O Administrador Judicial noticiou a paralisação das atividades 

empresariais em 09.03.2020 - ou seja, antes mesmo dos decretos de 

suspensão ou da edição da recomendação do CNJ – registrando o estado 

falimentar. Há notícia de demissão em massa, inclusive com inadimplência 

das obrigações trabalhistas, além de ausência de fluxo de caixa para a 

manutenção das atividades, já que a medida pretendida pela parte 

(alienação de fundo de comércio), já fora apreciada e indeferida pelo 

Juízo. Impende recordar que o objetivo da recuperação judicial é viabilizar 

a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim 

de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica (Lei nº 11.101/05, art.47). Sob tal conjuntura, evidente que a 

fonte produtiva foi comprometida em estágio irreversível, já que os 

estabelecimentos sequer conseguem se manter em funcionamento, sendo 

verificada, ainda, demissão em massa dos trabalhadores, esvaziando a 

essência do instituto recuperacional. Patente, portanto, a inviabilidade da 

empresa. Deve-se destacar que o Estado não deve agir para tentar 

recuperar empresas evidentemente inviáveis e que não geram benefício 

social relevante. As estruturas do livre mercado condenariam empresas 

inviáveis à falência, para o bem do sistema econômico e para a 

sobrevivência saudável de outras empresas viáveis. Nesse sentido, não 

existe razão em se utilizar a intervenção estatal, por meio do processo de 

recuperação de empresas, para ressuscitar empresas inviáveis ou já 

condenadas à falência. Se não interessa ao sistema econômico a 

manutenção de empresas inviáveis, não existe razão para que o Estado, 

por intermédio do Poder Judiciário, trabalhe nesse sentido, deferindo o 

processamento de recuperações judiciais para empresas evidentemente 

inviáveis. E mais. O sistema de recuperação judicial brasileiro parte do 

princípio de que deverá haver necessariamente uma divisão de ônus entre 

devedor e credores, tendo como contrapartida o valor social do trabalho e 

todos os benefícios decorrentes da manutenção da atividade produtiva. É 

bom para o devedor que continuará produzindo para pagamento de seus 

credores, ainda que em termos renegociados e compatíveis com sua 

situação econômica. Também é bom para os credores que receberão os 

seus créditos, ainda que em novos termos. Mas tudo isso só faz sentido 

se for viável do ponto de vista do interesse social. O ônus suportado 

pelos credores em razão da recuperação judicial só se justifica se o 

desenvolvimento da empresa gerar os benefícios sociais, reflexos que 

são decorrentes do efetivo exercício dessa atividade. Empresas que, em 

recuperação judicial, não gerariam empregos, rendas, tributos, nem fariam 

circular riquezas, serviços e produtos, não cumprem a sua função social 

e, portanto, não se justifica mantê-las em funcionamento nesses termos, 

carreando-se todo o ônus do procedimento aos credores, sem qualquer 

contrapartida social[1]. Presente, assim, as hipóteses que justificam a 

convolação da recuperação judicial em falência. Posto isso, DECRETO 

hoje, às 16 horas, nos termos do artigo 73, II, da Lei n. 11.101/05, a 

falência das empresas C. Pizzolatto EIRELI, CNPJ nº 20.525.968/0001-49, 

Pizzolatto EIRELI, CNPJ nº 20.525.968/0002-20, C. Pizzolatto EIRELI, CNPJ 

nº 20.525.968/0003-00 e Cleriston Pizzolatto ME, CNPJ nº 

28.165.978/0001-22. Portanto: 1) Mantenho como administrador judicial a 

empresa Fortunato Consultoria Financeira e Empresarial Ltda. EPP, CNPJ 

nº 05.091.529/0001-81, com sede na Av. São Sebastião, nº 3125, sala 
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603, Ed. Amazon Business center, Bairro Quilombo, Cuiabá (MT), CEP 

78045-000, representada pelo sócio administrador João Paulo Fortunato, já 

qualificado nos autos. Para fins do art. 22, III, deve: 1.1) ser intimado por 

telefone COM URGÊNCIA, para que em 48 (quarenta e oito) horas assine o 

termo de compromisso, sob pena de substituição (arts. 33 e 34); 1.2) 

proceder a arrecadação dos bens e documentos COM URGÊNCIA (art. 

110), bem como a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no 

local em que se encontrem (arts. 108 e 110), para realização do ativo 

(arts. 139 e 140), sendo que ficarão eles “sob sua guarda e 

responsabilidade” (art. 108, parágrafo único), podendo providenciar a 

lacração, para fins do art. 109, informando, ainda, ao juízo, quanto à 

viabilidade da continuidade das atividades da empresa (art. 99, XI); 2) Fixo 

o termo legal (artigo 99, II) nos 90 (noventa) dias do pedido de 

recuperação judicial. 3) Os sócios da falida devem apresentar, no prazo 

de 5 (cinco) dias, a relação nominal de credores (EM MEIO ELETRÔNICO E 

FORMATO DE MINUTA), descontando o que já foi pago ao tempo da 

recuperação judicial e incluindo os créditos que não estavam submetidos à 

recuperação (artigo 99, III), se for o caso indicando a possibilidade de 

aproveitar o edital do artigo 7, § 2º, da Lei n. 11.101/05, para tal, desde 

que não existam pagamentos durante a recuperação judicial. 4) Deve, 

ainda, o administrador, cumprir o disposto no artigo 104 da LRF, devendo 

comparecer em cartório no prazo de 10 (dez) dias para assinar termos de 

comparecimento e prestar esclarecimentos, que deverão ser 

apresentados na ocasião por escrito. Posteriormente, havendo 

necessidade, será designada audiência para esclarecimentos pessoais 

dos falidos. 5) Ficam os empresários advertidos que para salvaguardar os 

interesses das partes envolvidas, e verificado indício de crime previsto na 

Lei n. 11.101/2005, poderão ter a prisão preventiva decretada (art. 99, 

VII). 6) Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do edital, 

para os credores apresentarem ao Administrador Judicial “suas 

habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados” (art. 

99, IV, e art. 7º § 1º), que deverão ser digitalizadas e encaminhadas 

diretamente ao Administrador Judicial, SOMENTE através do e-mail 

jpaulo@fortunatoconsultoria.com.br, ou eventualmente outro a ser 

informado pelo auxiliar do juízo. 6.1) As impugnações já ajuizadas durante 

a fase da recuperação judicial e ainda pendentes de julgamento, deverão 

ser encaminhadas em definitivo ao administrador judicial para que sejam 

analisadas como divergências administrativas para os fins de elaboração 

da nova relação do art. 7º, §2º da LRF, tendo em vista a nova condição de 

falência. 7) Quando da publicação do novo edital a que se refere o art. 7º, 

§2º da Lei 11.101/05, eventuais impugnações ao referido edital e/ou 

habilitações retardatárias deverão ser protocoladas digitalmente como 

incidente à falência, ao passo que não deverão ser juntadas nos autos 

principais, sendo que as petições subsequentes e referentes ao mesmo 

incidente deverão ser, sempre, direcionadas àquele já instaurado. 8) 

Determino, nos termos do art. 99, V, a suspensão de todas as ações ou 

execuções contra a empresa falida, ressalvadas as hipóteses previstas 

nos §§ 1º e 2º do art. 6º da mesma Lei, ficando suspensa, também, a 

prescrição. 9) Proíbo a prática de qualquer ato de disposição ou oneração 

de bens do falido, sem autorização judicial e do Comitê de Credores (se 

houver), ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades 

normais do devedor acaso seja autorizada a continuação provisória das 

atividades (art. 99, VI). 10) Determino a expedição de ofícios (art. 99, X e 

XIII) aos órgãos e repartições públicas (União, Estado e Município; Banco 

Central, DETRAN, Receita Federal, etc.), autorizada a comunicação 

“online” imediata, bem como à JUCESP para fins dos arts. 99, VIII, e 102. 

11) Expeça-se edital, nos termos do art. 99, parágrafo único, da Lei 

11.101/2005, com a lista de credores atualizada pela falida, conforme 

determinado no item 4. Caso não cumprido, deverá ser aproveitada a 

relação do art. 7º, § 2º, da LRF apresentada na fase da recuperação 

judicial. 12) Intimem-se o Ministério Público. 13) P.R.I.C. Primavera do Leste 

(MT), 23 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito [1] 

Disponível em; . Acesso em: 10 abr 2013.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007455-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE FRANCISCA TRAMPUSCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por 

Danos Morais Requerente: Josiane Francisca Trampusch Requerido: Porto 

Seguro Cia de Seguros Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

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

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais (Agravo de 

Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera 

do Leste). Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça 

gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com o 

pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, 

§3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de 

Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em 

juízo, em 5 (cinco) dias, o valor correspondente aos honorários periciais, 

na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será 

restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, 

hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do 

médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o 

profissional perito deverá executar o Estado, por meio da justiça, para o 

recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O pagamento dos 

honorários periciais será efetuado após o término do prazo para 

manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação de 

esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá formalizar o 

requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua qualificação e o 

número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) o endereço 

profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver impedimentos à 

sua atuação profissional; d) a área de atuação, destacando sua 

especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. O 

descumprimento das obrigações elencadas importará na substituição do 

perito e na perda do direito à remuneração, com devolução de eventual 

valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 
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administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a 

exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada 

pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e 

demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área 

do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os 

quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério 

Público. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em 

linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas 

conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, 

bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou 

científico do objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito 

e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 12 de novembro de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito em Subst. Legal

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004430-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOMAX DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS LTDA 

(IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004430-20.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: RONDOMAX DISTRIBUIDORA DE 

LUBRIFICANTES E ADITIVOS LTDA Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., 

Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e 

Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama 

Ltda., Participações e Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e 

Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., 

Independência Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial 

Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho judicial que determinou o 

recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da 

assistência judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência 

de deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004405-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO HENRIQUE G BRUNETTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA (IMPUGNADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004405-07.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: ANTONIO HENRIQUE G BRUNETTA 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia 

Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e 

Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama 

Ltda., Participações e Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e 

Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., 

Independência Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial 

Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho judicial que determinou o 

recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da 

assistência judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência 

de deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004429-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

LIZA KEYKO UEMURA OAB - MT21557/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHANDELL BEDIM LOUZADA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004429-35.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: RHANDELL BEDIM LOUZADA Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê 

do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., 

Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e 

Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e Empreendimentos 

Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia 

Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência Armazéns Gerais e Silos 

Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho 

judicial que determinou o recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o 

pedido de concessão da assistência judiciária. A pretensão recursal 

fundamenta-se na ausência de deliberação quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 
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macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004410-29.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004410-29.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê 

do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., 

Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e 

Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e Empreendimentos 

Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia 

Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência Armazéns Gerais e Silos 

Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho 

judicial que determinou o recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o 

pedido de concessão da assistência judiciária. A pretensão recursal 

fundamenta-se na ausência de deliberação quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 
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Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004464-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RURAL BRASIL S.A. (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004464-92.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: RURAL BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê do 

Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., 

Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e 

Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e Empreendimentos 

Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia 

Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência Armazéns Gerais e Silos 

Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho 

judicial que determinou o recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o 

pedido de concessão da assistência judiciária. A pretensão recursal 

fundamenta-se na ausência de deliberação quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004456-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRI GENETICA BRASIL LTDA. (IMPUGNADO)

 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do 

Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., 

Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 
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deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004442-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZA KEYKO UEMURA OAB - MT21557/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WDIAS ENGENHARIA E ASSESSORIA RURAL LTDA - EPP (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004442-34.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: WDIAS ENGENHARIA E ASSESSORIA 

RURAL LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração 

opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária 

Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB 

Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004453-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004453-63.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE 

VEICULOS LTDA. Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração 

opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária 

Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB 

Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 
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custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004468-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA OAB - MT18521/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHN DEERE BRASIL LTDA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004468-32.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: JOHN DEERE BRASIL LTDA Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê 

do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., 

Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e 

Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e Empreendimentos 

Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia 

Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência Armazéns Gerais e Silos 

Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho 

judicial que determinou o recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o 

pedido de concessão da assistência judiciária. A pretensão recursal 

fundamenta-se na ausência de deliberação quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004448-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRESSETE AGRICOLA LTDA - EPP (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004448-41.2019.8.11.0037. IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE 

DO ARAGUAIA LTDA - ME, ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: TRESSETE 

AGRICOLA LTDA - EPP Vistos etc. Intime-se a parte impugnada e o 

Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) dias. Em seguida, 

vista ao Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de abril de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004417-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004417-21.2019.8.11.0037. 
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IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê 

do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., 

Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e 

Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e Empreendimentos 

Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia 

Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência Armazéns Gerais e Silos 

Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho 

judicial que determinou o recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o 

pedido de concessão da assistência judiciária. A pretensão recursal 

fundamenta-se na ausência de deliberação quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

conhece por deserção. (Processo: Ag - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007083-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MELO, MORA & CIA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA MARTINS DOS REIS OAB - PR13051 (ADVOGADO(A))

MARIA ALICE ALENCAR MORA CASTILHO DOS SANTOS OAB - PR18608 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDES DE SOUZA ANTUNES (REQUERIDO)

GLAUCIA MARIA ANTUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO PJe nº 1007083-92.2019.8.11.0037 

Carta Precatória Deprecante: 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Mourão 

(PR) Vistos etc. Transcorrido o prazo normativo sem providência da parte 

interessada, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as baixas e anotações 

pertinentes. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de abril de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002476-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. N. SANTOME EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Fórum Data: 25/10/2017 Hora: 

13:00

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006953-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR PAULO LAZZARI (AUTOR(A))

KLEBER LAZZARI (AUTOR(A))

KLEITON LAZZARI (AUTOR(A))

TAISSA MONIKE LAZZARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON LAZZARI OAB - MT0008727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA (REU)

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR41766-O (ADVOGADO(A))

BRUNA BATISTELLA OAB - RS100823 (ADVOGADO(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))
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INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 16217379, BEM COMO 

DA AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME CERTIDÃO ABAIXO 

TRANSCRITA: Processo: 1006953-39.2018.8.11.0037; AUTOR(A): 

KLEITON LAZZARI, KLEBER LAZZARI, TAISSA MONIKE LAZZARI, 

VALMOR PAULO LAZZARI RÉU: MOVEIS ROMERA LTDA, ANUNCIATA 

LUIZA MENEGON ROMERA O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 15 h00min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 11 de dezembro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 

- Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000590-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO NUNES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000590-36.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Antônio Francisco Nunes dos Santos Requerida: 

Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Antônio Francisco 

Nunes dos Santos em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., 

objetivando o recebimento de seguro por invalidez permanente decorrente 

de acidente de veículo. Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de 

trânsito na data de 28 de julho de 2017, quando trafegava com uma 

motocicleta pela Avenida Ângelo Ravanelo. Afirma, outrossim, que em 

razão da gravidade do acidente e das lesões sofridas, foi acometido por 

invalidez permanente. A petição inicial foi instruída com documentos. 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, o requerido 

contestou a ação, arguindo, em preliminar, a necessidade de alteração do 

polo passivo para a Seguradora Líder, bem como a ausência da realização 

de pedido administrativo de forma regular. No mérito, impugna os 

documentos encartados pela parte autora, bem como aponta a legitimidade 

da seguradora, em razão do proprietário ser inadimplente (Num. 

12601104). Perícia médica inclusa (Num. 14179010). As partes 

manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 14817376 e Num. 20693337). 

A parte autora impugnou à contestação e postulou pela condenação da 

parte requerida em litigância de má-fé (Num. 22293664). Devidamente 

intimado, a parte autora apresentou declaração de autenticidade dos 

documentos anteriormente apresentados (Num. 30452628). Formalizados 

os autos, vieram conclusos para sentença. das preliminares Do 

requerimento administrativo A parte autora comprovou nos autos o regular 

requerimento administrativo, cujo protocolo está datado de 01/11/17 (Num. 

11610992), sendo desnecessária a conclusão do respectivo 

indeferimento. Diante disso, insta consignar que a contestação ofertada 

denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, acolher a 

preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, implica em 

retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará ao Poder 

Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. da alteração do polo 

passivo da ação Não há que se falar em alteração do polo passivo pela 

Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. do mérito A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Relatório de 

Ocorrência do SAMU nº 9505, bem como Registro n° 52428 de Ficha de 

Pronto Atendimento Municipal, ambos confeccionados em data 

contemporânea ao acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo 

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, bem como a 

existência de incapacidade como média (50%) em membro superior direito 

(70%), conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA (DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO COM TRATOR. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

DEVIDA. O fato de a vítima ter se acidentado durante o expediente de 

trabalho não descaracteriza o fato como acidente de trânsito, haja vista 

ter envolvido veículo automotor de via terrestre (trator). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 03318892320178090119, 

Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 17/06/2019, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/06/2019) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR 

VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. - Nas ações de indenização 

de seguro DPVAT devem estar presentes os requisitos indispensáveis 

dispostos no art. 5º da Lei nº. 6.194/74 - Em que pese a Lei nº. 6.194/74 

não fazer qualquer restrição sobre o acidente ter ocorrido no exercício do 

trabalho ou não, impondo apenas a simples prova do acidente e do dano 

decorrente, a referida legislação impõe que o veículo automotor seja 

causa determinante do dano - Acidentes automobilísticos envolvendo 

trator, veículo automotor terrestre são passíveis de indenização pelo 

seguro DPVAT, inexistindo exclusão de cobertura - Na ação de cobrança 

de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a 

data do evento danoso. (TJ-MG - AC: 10431150046115001 MG, Relator: 

Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 

26/02/2019) “APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE 

E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a 

ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a 

incapacidade permanente do apelado por decorrência do sinistro, 

demonstrado o direito ao percebimento do seguro DPVAT. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 
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comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. DISPOSITIVO Isso posto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado por Antônio Francisco Nunes dos Santos em face de 

Porto Seguro CIA. de Seguros, na Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de 

indenização por invalidez no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar 

da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir 

da citação, conforme Súmula 426 do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar em litigância de má-fé, haja vista não 

restar comprovada a intenção emulativa. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Havendo o 

pagamento voluntário, antes de iniciada a execução, expeça-se alvará em 

favor do credor ou causídico constituído, com poderes especiais para o 

ato, com subsequente baixa e arquivamento dos autos. P.R.I.C. Primavera 

do Leste (MT), 23 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito
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Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por 

Danos Morais Requerente: Josiane Francisca Trampusch Requerido: Porto 

Seguro Cia de Seguros Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

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

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais (Agravo de 

Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera 

do Leste). Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça 

gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com o 

pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, 

§3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de 

Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em 

juízo, em 5 (cinco) dias, o valor correspondente aos honorários periciais, 

na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será 

restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, 

hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do 

médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o 

profissional perito deverá executar o Estado, por meio da justiça, para o 

recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O pagamento dos 

honorários periciais será efetuado após o término do prazo para 

manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação de 

esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá formalizar o 

requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua qualificação e o 

número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) o endereço 

profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver impedimentos à 

sua atuação profissional; d) a área de atuação, destacando sua 

especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. O 

descumprimento das obrigações elencadas importará na substituição do 

perito e na perda do direito à remuneração, com devolução de eventual 

valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a 

exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada 

pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e 

demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área 

do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os 

quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério 

Público. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em 

linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas 

conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, 
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bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou 

científico do objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito 

e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 12 de novembro de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito em Subst. Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1007455-75.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Josiane 

Francisca Trampusch Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) 

c/c Indenização por Danos Morais, proposta por Josiane Francisca 

Trampusch em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., objetivando o 

recebimento de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente 

de veículo. Aduz a requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na 

data de 04 de setembro de 2018, quando trafegava com uma motocicleta 

pela Avenida Porto Alegre. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade 

do acidente e das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. 

A petição inicial foi instruída com documentos. Formada a angularidade da 

relação jurídica processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em 

preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora 

Líder, bem como a ausência da realização de pedido administrativo de 

forma regular. No mérito, aponta a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência encartado, bem como aponta a inexistência de prova quanto à 

invalidez (Num. 17394384). Perícia médica inclusa (Num. 20394841). As 

partes manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 20882977 e Num. 

23009300). A parte autora impugnou à contestação e postulou pela 

condenação da parte requerida em litigância de má-fé (Num. 22305779). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. das preliminares 

Do requerimento administrativo A parte autora comprovou nos autos o 

regular requerimento administrativo, cujo protocolo está datado de 

30/10/18 (Num. 16469130), sendo desnecessária a conclusão do 

respectivo indeferimento. Diante disso, insta consignar que a contestação 

ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, 

acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, 

implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará ao 

Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. da alteração do polo 

passivo da ação Não há que se falar em alteração do polo passivo pela 

Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. do mérito A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, Registro n° 153912 de Ficha de 

Pronto Atendimento Municipal, ambos confeccionado em data 

contemporânea ao acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo 

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, bem como a 

existência de incapacidade como média (50%) em pé direito (50%), 

conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA (DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO COM TRATOR. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

DEVIDA. O fato de a vítima ter se acidentado durante o expediente de 

trabalho não descaracteriza o fato como acidente de trânsito, haja vista 

ter envolvido veículo automotor de via terrestre (trator). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 03318892320178090119, 

Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 17/06/2019, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/06/2019) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR 

VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. - Nas ações de indenização 

de seguro DPVAT devem estar presentes os requisitos indispensáveis 

dispostos no art. 5º da Lei nº. 6.194/74 - Em que pese a Lei nº. 6.194/74 

não fazer qualquer restrição sobre o acidente ter ocorrido no exercício do 

trabalho ou não, impondo apenas a simples prova do acidente e do dano 

decorrente, a referida legislação impõe que o veículo automotor seja 

causa determinante do dano - Acidentes automobilísticos envolvendo 

trator, veículo automotor terrestre são passíveis de indenização pelo 

seguro DPVAT, inexistindo exclusão de cobertura - Na ação de cobrança 

de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a 

data do evento danoso. (TJ-MG - AC: 10431150046115001 MG, Relator: 

Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 

26/02/2019) “APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE 

E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a 

ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a 

incapacidade permanente do apelado por decorrência do sinistro, 

demonstrado o direito ao percebimento do seguro DPVAT. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 

comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 
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DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, a requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Por outro lado, com relação ao dano moral, a 

caracterização pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do 

indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob 

pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos 

passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria 

do dano moral. Como dito, a caracterização da mácula moral deve ser 

apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que 

demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a 

gravidade da violação ao patrimônio imaterial. O caso dos autos não 

reflete qualquer dano relevante advindo da conduta, em especial porque 

não demonstrado o dano acentuado capaz de ensejar reparação dessa 

natureza. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado por Josiane Francisca Trampusch em face de Porto 

Seguro CIA. de Seguros, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de 

indenização por invalidez no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e 

setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar 

da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir 

da citação, conforme Súmula 426 do STJ. JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

de dano moral. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar em litigância de má-fé, haja vista não restar comprovada a 

intenção emulativa. Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, de forma equânime. Fixo a verba honorária em 15% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Vencido parcialmente o beneficiário, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Todavia, havendo requerimento expresso 

do credor, antes do decurso do prazo de remessa dos autos ao arquivo, 

intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, 

§1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525). 

Havendo o pagamento voluntário, antes de iniciada a execução, 

expeça-se alvará em favor do credor ou causídico constituído, com 

poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e arquivamento dos 

autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 23 de abril de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004216-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS VIEIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1004216-63.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Jean Carlos 

Vieira Martins Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. 

Em razão da impugnação ao documento juntado (Num. 14967828), 

intime-se o mandatário legal da parte autora para apresentar os originais 

das cópias reprográficas ou, alternativamente, declarar a autenticidade, 

nos moldes do artigo 425, IV, do Código de Processo Civil, em 15 (quinze) 

dias. Expirado prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 23 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002129-66.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIMAGRAIN BRASIL S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO OAB - PR0023378A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO ANDRADE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1002129-66.2020.8.11.0037 

Ação Monitória Requerente: Limagrain Brasil S/A Requerido: Edson 

Aparecido Andrade Vistos etc. Intime-se a parte autora para promover o 

efetivo recolhimento das custas e taxas de ingresso, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). Transcorrido o 

prazo, imediata conclusão Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 23 de 

abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002774-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE OLIVEIRA SIMIONE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002774-28.2019.8.11.0037; 

AUTOR(A): JULIO CESAR DE OLIVEIRA SIMIONE RÉU: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 13h 00min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 
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ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 12 de dezembro de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 

- Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002774-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE OLIVEIRA SIMIONE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1002774-28.2019.8.11.0037 Ação de Execução por Quantia Certa Contra 

Devedor Solvente Exequente: Julio Cesar de Oliveira Simioni Executado: 

Banco Volkswagen S.A. Vistos etc. Trata-se de ação revisional c/c 

consignação em pagamento proposta por Julio Cesar de Oliveira Simioni 

em face de Banco Volkswagen S/A, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. A pretensão material fundamenta-se, em síntese, na incidência 

de encargos remuneratórios e moratórios ilegais sobre o contrato 

denominado cédula de crédito bancário, relativa ao plano 181877 (Num. 

20166220), com valor total de R$ 43.890,72 (quarenta e três mil e 

oitocentos e noventa reais e setenta e dois centavos), consistente na 

capitalização mensal dos juros remuneratórios, taxa abusiva de juros 

remuneratórios e cobrança de encargos ilegais durante o período de 

normalidade contratual. Em sede de tutela provisória de urgência requer a 

imposição de óbice às anotações nominais restritivas, suspensão do 

contrato e manutenção do bem na posse do autor durante o trâmite 

processual da ação revisional e o depósito judicial das parcelas 

incontroversas. Os pedidos de mérito consubstanciam-se na revisão das 

cláusulas contratuais impugnadas, com a fixação dos juros mensais em 

1.40%, vedada a capitalização anual, a compensação dos valores pagos 

a maior, com readequação da nova parcela mensal, exclusão da 

cumulação de permanência com juros moratórios e multa penal. A petição 

inicial foi instruída com documentos Despacho inicial, com indeferimento do 

pedido de tutela provisória de urgência. Formada a angularidade da 

relação jurídica processual, a parte requerida contestou a ação, 

sustentando a legalidade dos encargos contratuais (Num. 20993874). 

Impugnação à contestação. Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia 

não demanda dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da economia 

e celeridade processual, conheço do pedido e julgo antecipadamente o 

mérito. Do controle difuso de constitucionalidade A Medida Provisória nº 

2.170-36, publicada em 24 de agosto de 2000, determinou, em seu artigo 

5º, que nas operações realizadas pelas instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano. A constitucionalidade do ato normativo 

questionado é manifesta. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

592.377, em repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da 

Medida Provisória nº 2.170-36, sob o aspecto formal, confirmando a 

existência dos pressupostos da relevância e urgência para a edição do 

ato normativo. No julgamento do recurso, a Corte Excelsa pontuou que, 

conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se 

exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem 

domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial 

apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 

Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é 

relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria 

extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, 

consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida 

econômica do país. No que tange à inconstitucionalidade material, embora 

o Supremo Tribunal Federal ainda não tenha se pronunciado sobre a 

questão, a análise do conteúdo do ato normativo não permite concluir pela 

violação à disposição constitucional. Nos termos do artigo 192 da 

Constituição Federal, o sistema financeiro nacional, estruturado de forma a 

promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses 

da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as 

cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que 

disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas 

instituições que o integram. Conceitualmente, Sistema Financeiro Nacional 

é o conjunto de órgãos e instituições responsáveis pela gestão da política 

monetária do governo federal. Fazem parte do SFN instituições do governo 

e privadas ligadas ao mercado de capitais, podendo, ou não, ser 

prestadoras de serviços financeiros. Segundo o Banco Central do Brasil, 

o Sistema Financeiro Nacional é composto por órgãos normativos 

(Conselho Monetário Nacional; Conselho Nacional de Seguros Privados e 

Conselho Nacional de Previdência Complementar), Supervisores (Banco 

Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de 

Seguros Privados e Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar) e operadores (Bancos, Bolsa de Valores etc.). Ainda 

segundo o Banco Central do Brasil, o principal ramo do SFN lida 

diretamente com quatro tipos de mercado: 1- mercado monetário: é o 

mercado de fornece à economia papel-moeda e moeda escritural, aquela 

depositada em conta-corrente; 2 - mercado de crédito: é o mercado que 

fornece recursos para o consumo das pessoas em geral e para o 

funcionamento das empresas; 3 - mercado de capitais: é o mercado que 

permite às empresas em geral captar recursos de terceiros e, portanto, 

compartilhar os ganhos e os riscos; 4 – mercado de câmbio: é o mercado 

de compra e venda de moeda estrangeira. Portanto, a matéria afeta a 

periodicidade da capitalização de juros não está, salvo melhor juízo, 

diretamente adstrita ao Sistema Financeiro Nacional, inexistindo imposição 

de reserva de lei complementar para sua disciplina. Por tais razões, não 

há, quer sob o ponto de vista formal, quer sob o aspecto material, 

qualquer inconstitucionalidade na Medida Provisória nº 2.170-36. I - Da 

capitalização mensal dos juros Nos termos do artigo 5º da Medida 

Provisória nº 2.170-36, publicada em 24 de agosto de 2000, nas 

operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro 

Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a 

um ano. Assim, a capitalização mensal de juros é admitida pela legislação 

pátria, desde que haja previsão contratual, conforme previsto na cláusula 

denominada Encargos Remuneratórios Há, outrossim, previsão expressa 

da capitalização mensal de juros quando o contrato apresenta 

distintamente a taxa mensal (1,40%) da taxa anual (18,16%), a qual 

ultrapassa o décuplo da taxa mensal. Pertinente destacar, nesse ponto, 

que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, firmado em 

recurso especial repetitivo, de que há previsão expressa de cobrança de 

juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual 

ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal (REsp 973.827/RS, Rel. para o 

acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 24/9/2012). Nesse 

sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. UNIFORMIZAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. ART. 476 DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE. 

ENUNCIADO 3/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTE FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO (RESP 973.827/RS). AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões 

publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos 

de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado 3 do 

Plenário do STJ). 2. O incidente de uniformização de jurisprudência 

previsto no art. 476 do CPC/73 não foi reproduzido no CPC/2015. Ademais, 

constituía mera faculdade do magistrado, para sanar divergência prévia 

entre órgãos fracionários de um mesmo tribunal, o que não se verifica no 

caso. 3. O STJ possui entendimento, firmado em recurso especial 

repetitivo, de que há previsão expressa de cobrança de juros 

capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual 

ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal (REsp 973.827/RS, Rel. para o 

acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 24/9/2012). 4. Agravo 

interno não provido. (AgInt no AREsp 1340813/RS, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018) Como 

é cediço, é obrigatória a observância, pelos juízes e tribunais, dos 

acórdãos em julgamento de recurso especial repetitivo (CPC, art.927, III). 

Não há, portanto, vício contratual que enseje a declaração de nulidade da 

capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade inferior a anual. II 

– DOS JUROS REMUNERATÓRIOS Em relação à limitação das taxas de 

juros remuneratórios, só pode ser bem analisada depois de verificada a 

evolução histórica dos vários diplomas legais que, desde a época do 

Código Civil de 1916, vem tratando do tema. De início, com a promulgação 
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e publicação do diploma civil anterior, seguindo-se o liberalismo da época, 

tinha-se a total liberalidade na fixação dos encargos remuneratórios. Por 

expressa disposição legal, as partes, desde que assim dispusessem no 

corpo do instrumento contratual, poderiam fixar quaisquer taxas 

remuneratórias. Essa, a previsão do art. 1.262 do Código Civil Revogado: 

Art. 1.262. É permitido, mas só por cláusula expressa, fixar juros ao 

empréstimo de dinheiro ou de outras coisas fungíveis. Esses juros podem 

fixar-se abaixo ou acima da taxa legal (art. 1.062), com ou sem 

capitalização. Daí se infere que a taxa legal, prevista no art. 1.062 do 

mesmo diploma, servia apenas em caso de omissão contratual, em 

aplicação subsidiária. Prevendo-se, no contrato, a incidência de juros 

remuneratórios, sem, contudo, determinar a sua taxa, aplicava-se o 

montante previsto no art. 1.062 do Código de 1916. Ocorre que essa plena 

liberalidade não sobreviveu à denominada Lei da Usura. É que, com o 

advento do Decreto 22.626/33, o ordenamento jurídico pátrio exclui, por 

completo, a possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar 

superior ao dobro da taxa legal. Veja: Art. 1º. É vedado, e será punido nos 

termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros 

superiores ao dobro da taxa legal. As normas financeiras, portanto, 

conheceram os dois extremos: passou-se do liberalismo total à restrição 

absoluta. Com o advento do Decreto 22.626/33, dito Lei da Usura, 

impediu-se a fixação de qualquer taxa de juros superior ao dobro da legal. 

Essa restrição, vale dizer, era de aplicação genérica. Aplicava-se ao 

mercado financeiro como um todo, aí incluídas as instituições financeiras. 

À época, não havia qualquer diferenciação normativa entre os 

componentes do sistema financeiro e quaisquer outras pessoas físicas ou 

jurídicas. Em 1964, porém, publicou-se a Lei 4.595/64, visando à 

regulamentação da política e instituições monetárias do país. Além de 

tratar do sistema financeiro nacional, criou o Conselho Monetário Nacional. 

A partir desse instante, parte considerável da doutrina vislumbrou uma 

bifurcação das normas sobre os juros convencionais. Para abalizada 

parcela da doutrina e da jurisprudência, havia um regime normativo próprio 

das instituições financeiras, regido pela Lei 4.595/64, e outro, aplicável às 

demais pessoas físicas e jurídicas, este regulado pelo Decreto 22.626/33. 

Essa dicotomia de tratamento tem mesmo razão para existir. É que a 

atividade exercida pelas instituições financeiras, especialmente aquelas 

de captação e repasse de moeda, guarda próxima relação com a política 

monetária nacional. E a própria natureza dessa atividade torna 

absolutamente indesejável a pré-fixação de uma taxa única de juros 

remuneratórios. Tal questão já foi bem analisada pelo Supremo Tribunal 

Federal, que, nas palavras do relator Ministro Eros Grau, assim se 

posicionou na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2591: Os fatores que 

permeiam a política macroeconômica de um país, entre eles a TAXA DE 

JUROS, são questões mutáveis no tempo. Como tal, deve ter a flexibilidade 

adequada exigida pelas flutuações conjunturais e estar, portanto, 

subordinada ao órgão regulador e com competência institucional de 

implementar tal política. Neste mesmo sentido: Não há pré-fixação ou 

petrificação de TAXA DE JUROS por meio de lei, uma vez que essa prática 

é incompatível com o dinamismo e a flutuação dessa área de economia. 

Infere-se assim que, na figura do Conselho Monetário Nacional, órgão 

diretivo da atividade financeira nacional, com a função institucional de bem 

regular tal parcela da economia brasileira. Entre suas funções, como bem 

demonstrado pelo MINISTRO EROS GRAU no julgamento colacionado, 

inclui-se justamente a definição do modelo das taxas de juros aplicáveis 

pelas instituições financeiras. E o CMN, ao definir o modelo pátrio dos juros 

convencionais – ao contrário do afirmado pela parte Requerente – 

expressamente adotou o sistema da liberdade de estipulação entre as 

partes. Com efeito, esse o teor da Resolução 1.064/85: Ressalvado o 

disposto no item III, as operações ativas dos bancos comerciais, de 

investimento e de desenvolvimento serão realizadas a taxas de juros 

livremente pactuáveis. É certo que a Lei 4.595/64 parece atribuir ao 

Conselho Monetário Nacional apenas a possibilidade de limitar as taxas de 

juros aplicadas pelas instituições que compõem o sistema financeiro 

nacional. Entretanto, tal previsão legal deve ser lida dentro de certos 

parâmetros. É que o mandamento do art. 4º, IX, da Lei 4.595/64 se insere 

em um sistema de livre pactuação dos juros convencionais. Assim, por 

certo que a atividade do CMN só poderia ser a de regular os juros 

mediante definição de um teto. Não por outro motivo, o Supremo Tribunal 

Federal, ao deliberar sobre os juros convencionais aplicados pelas 

instituições financeiras, no enunciado 596 de sua Súmula de 

jurisprudência, concluiu pela possibilidade de livre pactuação dos juros. 

Veja: Súmula 596: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam 

às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações 

realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema 

financeiro nacional. Cumpre ressaltar que tal enunciado, proclamado antes 

do advento da Constituição Federal de 1988, não sofreu qualquer 

influência do antigo art. 192, § 3º, da Carta Política. É que, 

pronunciando-se sobre a questão, o próprio STF entendeu que o referido 

dispositivo constitucional não era auto-aplicável. Ainda que parecesse 

que, a uma primeira vista, o legislador, ou mesmo o órgão institucional 

correspondente, não poderia fixar uma taxa superior àquela prevista no 

art. 192, § 3º, da Lei Maior – justamente por ser ela a Lei Maior – fato é 

que, pela dinâmica do sistema financeiro pátrio, e a sua íntima relação com 

a política monetária, já explanada acima, não se pode desejar a definição 

de uma taxa de juros convencionais imutável, mesmo que aposta no texto 

constitucional. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal expediu súmula 

vinculante, uniformizando, assim a manifestação judicial acerca do tema, in 

verbis: Súmula Vinculante 7: A norma do parágrafo 3º do artigo 192 da 

Constituição, revogada pela emenda constitucional 40/03, que limitava a 

taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à 

edição de lei complementar. Veja que, nos termos do art. 2º da Lei 

11.417/06, a manifestação do Supremo Tribunal Federal, feita nos termos 

ali delineados, direciona a manifestação das instâncias inferiores: Art. 2o 

O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após 

reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de 

súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito 

vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 

administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 

municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma 

prevista nesta Lei. Por isso é que, em decorrência do próprio sistema 

econômico e financeiro, e também por conta da vinculação proveniente da 

Súmula Vinculante 07 do STF, tem-se que as instituições financeiras não 

podem sofrer aquelas limitações comuns aos demais entes privados Mas 

o fato de a legislação ordinária – ou mesmo a constitucional – não ter 

imposto um limite fixo e imutável das taxas de juros relativas às instituições 

que compõem o sistema financeiro nacional não significa, por si só, a 

possibilidade de serem fixados juros a taxas exorbitantes. Como se sabe, 

o ordenamento jurídico não se compõe de normas isoladas. Bem ao 

contrário, há verdadeira conexão entre os vários sistemas normativos e, 

assim, a boa interpretação depende inevitavelmente da análise do sistema 

jurídico como um todo. Uma interpretação sistemática das normas 

financeiras e consumeristas, portanto, só pode permitir a conclusão de 

que as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras, ainda que 

livres perante aquelas, sofrem limitação destas. Essa, a expressa 

disposição do art. 51, do Código de Defesa do Consumidor, a seguir 

transcrito: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 

contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (…) IV - 

estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a 

boa-fé ou a eqüidade; Por este motivo, e tendo em vista a inexistência de 

regra jurídica específica que estabeleça limitações às taxas praticadas 

pelas instituições financeiras, a jurisprudência vem adotando o critério da 

média de mercado para se aferir a abusividade. Nesse passo, ter-se-á por 

abusiva a taxa de juros que exceda consideravelmente a média praticada 

no mercado para o período e modalidade contratados. Oportuno 

transcrever, então, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça 

acerca da matéria ora submetida à apreciação: AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382 DO STJ. 1. Nos contratos bancários não 

se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, não 

se podendo aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na 

estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no 

caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado. 

Precedentes. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% 

ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no Ag 1371379/MS, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

14/08/2012, DJe 22/08/2012) (destaquei). Importante registrar, também, 

que o custo efetivo total CET não se refere apenas à remuneração do 

capital, isto é, aos juros remuneratórios. Acerca dos componentes do 

“Custo Efetivo Total", o Banco Central do Brasil, esclarece: O CET deve 

ser expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo todos os 

encargos e despesas das operações, isto é, o CET deve englobar não 

apenas a taxa de juro, mas também tarifas, tributos, seguros e outras 
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despesas cobradas do cliente. (Disponível em http://www.bcb.gov.br/?

CETFAQ). Constata-se, portanto, que o CET não é sinônimo de juros 

remuneratórios. Não basta a parte requerente, porém, comparar os juros 

de captação com os remuneratórios. Tratando-se de mercado financeiro, 

o abuso na estipulação das taxas de juros será demonstrado apenas se 

os encargos praticados por uma determinada instituição financeira 

estiverem em total desacordo com as taxas praticadas pelo próprio 

mercado. No mesmo sentido, a manifestação do Ministro Ari Pargendler, no 

Recurso Especial 407.097/RS: Os negócios bancários estão sujeitos ao 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto aos juros 

remuneratórios; a abusividade destes, todavia, só pode ser declarada 

caso a caso, à vista da taxa que comprovadamente discrepe, de modo 

substancial, da média do mercado na praça do empréstimo, salvo se 

justificada pelo risco da operação. Com relação aos juros remuneratórios 

incidentes em contratos bancários, a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de 

Justiça ao julgar o REsp 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI( 

DJe 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o 

entendimento de que: [...] a) As instituições financeiras não se sujeitam à 

limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 

22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios 

superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São 

inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as 

disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão 

das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que 

caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de 

colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) 

fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em 

concreto. [...] Deste modo, a alteração da taxa de juros pactuada depende 

da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do 

mercado, mediante a comparação com as taxas praticadas por outras 

instituições financeiras, desde que coincidentes o produto, a praça e a 

época da firmatura do pacto (AgRg no REsp 935231/RJ, Rel. Min. Aldir 

Passarinho Junior, 4ª T., j. 21/08/2007, DJ 29/10/2007 p. 271). No caso dos 

autos os juros remuneratórios previstos no contrato são de 18,16% ao 

ano, não discrepando, de modo substancial, da taxa média praticada pelo 

mercado, conforme registro SGS – Sistema Gerenciador de Séries 

Temporais do Banco Central do Brasil. Nesta linha de intelecção, tem-se 

que a incidência de juros tal como prevista no contrato não coloca o 

consumidor em situação de desvantagem exagerada, máxime porque 

pactuada em índice próximo ao da taxa de mercado à época para a 

contratação. Logo, não evidenciam abusividade. Perfilhando o mesmo 

entendimento, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem decidindo que: E 

M E N T A. REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO – LIMITAÇÃO DE 

JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE 

NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É 

admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações 

excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a 

abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro 

(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, 

§1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu in casu. 

(TJMT – 5ª Câmara – Apelação nº 30994/2017, Relator: Desembargador: 

Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 26.04.2017). 

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS 

BANCÁRIOS – PRELIMINAR – DECRETAÇÃO DE REVELIA – REJEITADA - 

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA - 

JUROS REMUNERATÓRIOS – CONSONÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DE 

MERCADO DIVULGADA PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO 

DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE 

JUROS - PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - 

PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de o artigo 344 do CPC considerar 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor e não contestados pela parte 

requerida, a revelia por si só não impõe a automática procedência da ação 

e nem pode ser o único fundamento da sentença, uma vez que ainda 

caberá ao juiz analisar os pedidos contidos na inicial. Não acarreta 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando 

desnecessária a dilação probatória. Tratando-se a matéria de mérito 

unicamente de direito, a ausência de documentos requeridos pela parte 

não constitui cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. A aferição da 

abusividade dos juros praticados pela instituição financeira dependerá da 

comprovação inequívoca de que a taxa avençada excede 

substancialmente à média de mercado. Segundo o entendimento 

consolidado na Corte Superior de Justiça é possível a incidência da 

capitalização dos juros, quando estiver expressamente pactuado no 

contrato ou a taxa de juros anual pactuada for superior ao duodécuplo da 

taxa mensal descrita no contrato. Inexistindo a cobrança de encargos 

abusivos, não há que se falar em restituição de valores pagos. É 

desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente 

que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua 

convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que 

baseia sua decisão. (TJMT Ap 108260/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017) APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – 

PEDIDO DE ISENÇÃO – BENEFÍCIO QUE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE – 

APLICAÇÃO DE TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE 

DISCREPÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A condenação conferida pela 

sucumbência não contém qualquer irregularidade, tendo em vista que a 

norma assegura apenas a suspensão do pagamento pelo prazo de cinco 

anos, se persistirem a situação de pobreza e não a isenção. Não se 

verificando significativa discrepância entre a taxa média de mercado 

apurada pelo Banco Central e o índice pactuado entre as partes, não 

sendo possível reconhecer a alegada abusividade e a adequação de 

percentual. (Ap 100732/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, 

Publicado no DJE 06/02/2018). III – DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA A 

comissão de permanência não foi pactuada, inexistindo, portanto, 

pertinência no questionamento judicial. Dispositivo Isso posto, não 

constatada qualquer abusividade, julgo improcedente o pedido formulado 

proposta por Julio Cesar de Oliveira Simioni em face de Banco 

Volkswagen S/A. Por consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, em face do julgamento antecipado do mérito, fato 

que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil. A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, art.98, 

§2º). Vencido parcialmente o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 23 de 

abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002682-50.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZOLATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1002682-50.2019.8.11.0037 (PJe) Ação Ordinária declaratória de 

Inexistência de Débito Requerente: Cristiano Pizzolatto Requerido: Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A Vistos etc. Intimem-se as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, objetivamente, em 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 23 de abril de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008183-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVOSTIAN REUTOW (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1008183-19.2018.8.11.0037 (PJe) Ação de Cobrança Requerente: 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A Requerido: Savostian 

Reutow Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A em face de Savostian Reutow, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a condenação do 

requerido ao pagamento de débitos oriundos da relação de consumo de 

energia elétrica. A pretensão material fundamenta-se na inadimplência do 

demandado em relação ao consumo de energia elétrica no mês de 

junho/2015, gerando fatura no valor de R$ 20.287,80 (vinte mil, duzentos e 

oitenta e sete reais e oitenta centavos) pelos serviços prestados. A inicial 

foi instruída com documentos. Formada a angularidade da relação jurídica 

processual, a parte requerida contestou a ação, refutando a existência do 

débito, assinalando não ter consumido qualquer serviço de energia elétrica 

no período, inclusive pelo fato de se encontrar segregado na cadeia 

pública local. Aduziu preliminar de inépcia da inicial, ante a ausência de 

discriminação do débito. No mérito, assinalou a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como a insubsistência da cobrança do valor 

de R$ 20.287,80 (vinte mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta 

centavos), já que não decorrente de consumo de energia elétrica e sim de 

multa por suposta rescisão contratual, cujos termos do acordo o 

demandado desconhece, motivo pelo qual a cobrança deve ser julgada 

improcedente (Num.18971812). A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, refutando a arguição defensiva, asseverando a regularidade 

na cobrança da multa rescisória, apresentando novo memorial composto 

por débito oriundo de consumo do ano de 2010 (Num.19665034). As 

partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam 

produzir, requerendo a parte autora o julgamento antecipado do pedido, 

deixando o demandado transcorrer o prazo, sem manifestação 

(Num.26018836). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia 

não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da 

brevidade e economia processual, conheço diretamente do pedido e julgo 

antecipadamente o pedido. Da inépcia da inicial A preliminar de inépcia, no 

caso específico dos autos, confunde-se com o mérito, motivo pelo qual 

remeto a apreciação para a oportunidade da fundamentação meritória. Do 

mérito A questão controvertida cinge-se à existência do débito de R$ 

20.287,80 (vinte mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) 

cobrados pela concessionária em decorrência da prestação dos serviços 

de energia elétrica. Imperioso registrar, por oportuno, a manifesta 

impossibilidade de inclusão, em sede de impugnação à contestação, de 

débitos não delimitados na inicial, sem que haja a correspondente emenda. 

Adiante, temos que a relação de consumo entre as partes, bem como a 

contratação dos serviços de energia elétrica pelo autor, são fatos 

incontroversos. A parte autora postula em sua inicial pela condenação ao 

pagamento do débito decorrente do consumo de energia elétrica. A parte 

demandada, a seu turno, refuta a existência de causa legítima para a 

cobrança, haja vista o adimplemento regular dos débitos decorrentes do 

serviço de prestação de energia elétrica durante o período de 

contratação, assinalando que no bojo da fatura de cobrança consta 

descrição de multa contratual por rescisão dos serviços, cuja incidência é 

manifestamente abusiva. Como se pode verificar dos autos, a parte autora 

alterou a causa de pedir em sede de impugnação à contestação, o que 

não é admitido, sustentando, em verdadeira postura incipiente, que o 

débito decorre da cobrança da fatura de novembro de 2010, no valor de 

R$ 9.154,66 (nove mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis 

centavos), bem como de junho de 2015, no valor de R$ 20.287,80 (vinte 

mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), por suposta 

rescisão contratual, fazendo menção, quando instada especificamente a 

esclarecer a origem da previsão contratual, aos termos da cláusula 52 do 

contrato de fornecimento de energia elétrica nº 855/AJU/2002. Ocorre que 

o referido contrato não legitima a cobrança dos valores inseridos na fatura 

de consumo ora discutida, revelando a irregularidade da cobrança. Como 

é cediço, a unidade consumidora do autor exigiu a celebração de contrato 

de adesão, conforme disposto no artigo 60 da Resolução Normativa nº 

414/2010 ANEEL. A legislação de regência define os parâmetros da 

cobrança, bem como de eventual rescisão. No caso dos autos, o contrato 

celebrado entre a concessionária e o consumidor previu, em caso de 

inadimplemento, a seguinte penalidade: “(..) Cláusula 52. O não pagamento 

da Nota Fiscal/Fatura de Energia Elétrica, até a data estabelecida para o 

vencimento na mesma, implicará na cobrança de (i) multa de 2% sobre o 

valor devido; (ii) atualização monetária com base na variação do IGP-M e 

juros de mora de 1% ao mês, ambos calculados pro rata die desde o 

vencimento até o efetivo pagamento, se prejuízo das demais penalidades 

aplicáveis nos termos da regulamentação vigente. (...)” Os termos 

apontados, a toda evidência, não legitimam a cobrança, em fatura de 

consumo de energia elétrica, da rescisão da avença, por menos pelo valor 

preambularmente requerido, não decorrendo lógica conclusão dos fatos 

narrados na inicial como causa de pedir com o pedido. Portanto, a 

cobrança deve ser julgada improcedente. Dispositivo Isso posto, julgo 

improcedente o pedido formulado por Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A em face de Savostian Reutow. Por conseguinte, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil, notadamente pelo julgamento antecipado, 

fato que abreviou o labor profissional. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 23 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002135-73.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO ROTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO GONCALVES DOS SANTOS OAB - GO39413 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1002135-73.2020.8.11.0037 

Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Requerente: Carlos 

Antônio Rotta Requerido: Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais 

EIRELI Vistos etc. Intime-se a parte autora para promover o efetivo 

recolhimento das custas e taxas de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). Transcorrido o 

prazo, imediata conclusão Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 24 de 

abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003128-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON DOMINGOS DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES OAB - MT22768/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORALICE PEREIRA FUSCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1003128-53.2019.8.11.0037 Embargos à Execução Embargante: Amilton 

Domingos de Abreu Embargada: Doralice Pereira Fusco Vistos etc. 

Ouça-se a parte embargada sobre o documento apresentado, pela parte 

embargante, em 15 (quinze) dias (CPC, art.437, §1º). Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002132-21.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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AGRICOLA ALVORADA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SUAIDEN (REQUERIDO)

VERENA MARIA BANNWART SUAIDEN (REQUERIDO)

CAUAN MESQUITA GALVAO GONCALVES (REQUERIDO)

NICOLE BANNWART SUAIDEN (REQUERIDO)

ALIANCA BS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1002132-21.2020.8.11.0037 

Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa Exequente: Agrícola 

Alvorada S.A. Executados: Cauan Mesquita Galvão Gonçalves e Outros 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para promover o efetivo recolhimento 

das custas e taxas de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). Transcorrido o prazo, 

imediata conclusão Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006953-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR PAULO LAZZARI (AUTOR(A))

KLEBER LAZZARI (AUTOR(A))

KLEITON LAZZARI (AUTOR(A))

TAISSA MONIKE LAZZARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON LAZZARI OAB - MT0008727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA (REU)

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR41766-O (ADVOGADO(A))

BRUNA BATISTELLA OAB - RS100823 (ADVOGADO(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 16217379, BEM COMO 

DA AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME CERTIDÃO ABAIXO 

TRANSCRITA: Processo: 1006953-39.2018.8.11.0037; AUTOR(A): 

KLEITON LAZZARI, KLEBER LAZZARI, TAISSA MONIKE LAZZARI, 

VALMOR PAULO LAZZARI RÉU: MOVEIS ROMERA LTDA, ANUNCIATA 

LUIZA MENEGON ROMERA O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 15 h00min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 11 de dezembro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 

- Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006953-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR PAULO LAZZARI (AUTOR(A))

KLEBER LAZZARI (AUTOR(A))

KLEITON LAZZARI (AUTOR(A))

TAISSA MONIKE LAZZARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON LAZZARI OAB - MT0008727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA (REU)

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR41766-O (ADVOGADO(A))

BRUNA BATISTELLA OAB - RS100823 (ADVOGADO(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO PJe nº 1006953-39.2018.8.11.0037 

Ação de Cobrança de Aluguéis Requerentes: Kleiton Lazzari e Outros 

Requeridas: Móveis Romera Ltda. e Outra Vistos etc. A produção de 

prova oral, em princípio, não tem pertinência, ressalvada a justificação 

específica da parte postulante. Destarte, defiro tão-somente a juntada de 

documentos novos, consoante postulado, com estrita observância do 

artigo 435 do Código de Processo Civil, em 15 (quinze) dias. Expirado o 

prazo e intimada a parte contrária, acaso haja juntada de novos 

documentos, conclusos para julgamento. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 24 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004423-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OURO FINO QUIMICA LTDA. (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004423-28.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: OURO FINO QUIMICA LTDA. Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê 

do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., 

Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e 

Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e Empreendimentos 

Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia 

Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência Armazéns Gerais e Silos 

Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho 

judicial que determinou o recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o 

pedido de concessão da assistência judiciária. A pretensão recursal 

fundamenta-se na ausência de deliberação quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 
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sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004457-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA - 

ME (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004457-03.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: CENTRO OESTE TECNOLOGIA EM 

COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia 

Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e 

Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama 

Ltda., Participações e Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e 

Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., 

Independência Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial 

Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho judicial que determinou o 

recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da 

assistência judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência 

de deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 
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para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004452-78.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECH AGRICOLA LTDA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004452-78.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: RECH AGRICOLA LTDA Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê 

do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., 

Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e 

Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e Empreendimentos 

Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia 

Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência Armazéns Gerais e Silos 

Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho 

judicial que determinou o recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o 

pedido de concessão da assistência judiciária. A pretensão recursal 

fundamenta-se na ausência de deliberação quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004566-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEMIR SAMPAIO DOS SANTOS - ME (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004566-17.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: VALTEMIR SAMPAIO DOS SANTOS - ME 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do 

Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., 

Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 
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do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004559-25.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA OAB - MT12627/O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTIQUIMICA AGROCIENCIAS LTDA - ME (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004559-25.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: FERTIQUIMICA AGROCIENCIAS LTDA - ME 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do 

Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., 

Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 
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depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004463-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZA KEYKO UEMURA OAB - MT21557/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL HEDGING CAPITAL CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA 

(IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004463-10.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: GLOBAL HEDGING CAPITAL 

CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA Vistos etc. Trata-se de embargos 

de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., 

Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e 

Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama 

Ltda., Participações e Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e 

Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., 

Independência Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial 

Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho judicial que determinou o 

recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da 

assistência judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência 

de deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 
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custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004393-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA. (IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA 

(IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA. (IMPUGNANTE)

ENERCOOP LTDA (IMPUGNANTE)

RIO SUIA ENTERPRISES, LLC (IMPUGNANTE)

ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME 

(IMPUGNANTE)

INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME (IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMARCIO MARIANO SILVA ESCORSIN (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004393-90.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME, 

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA, PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA., PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA, PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA., RIO SUIA ENTERPRISES, LLC, 

ENERCOOP LTDA, INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - 

ME, ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA, ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: 

EDIMARCIO MARIANO SILVA ESCORSIN Vistos etc. Trata-se de embargos 

de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., 

Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e 

Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama 

Ltda., Participações e Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e 

Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., 

Independência Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial 

Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho judicial que determinou o 

recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da 

assistência judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência 

de deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006013-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GONCALVES VIANA NETO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARI JOSE ACCADROLLI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo nº 
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1006013-11.2017.8.11.0037 (PJe) Embargos à Execução Embargante: 

Pedro Gonçalves Viana Neto Embargado: Lari José Accadrolli Vistos etc. 

Trata-se de embargos à execução opostos por Pedro Gonçalves Viana 

Neto em face de Lari José Accadrolli, relativamente à ação de execução 

autuada sob o nº 1004858-70.2017.8.11.0037. A pretensão defensiva 

fundamenta-se, em síntese, na inobservância da espécie de execução 

adequada (quantia certa ao invés de entrega de coisa) e excesso de 

execução. A petição inicial foi instruída com documentos. Despacho inicial 

(Num. 12039134). A parte embargada impugnou os embargos à execução, 

sustentando a ausência de erro quanto a escolha do tipo de execução, já 

que levou em consideração o fato de o exequente ter o conhecimento de 

que o executado não realiza o plantio de lavouras em seu nome, mas sim 

em nome de pessoas jurídicas constituídas para tal fim, o que levaria tão 

somente ao retardamento no cumprimento da obrigação (Num. 12558752). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia não demanda dilação 

probatória. Assim, atenta aos princípios da economia e celeridade 

processual, conheço do pedido e julgo antecipadamente o mérito. A 

preliminar é procedente. Com efeito. Nos termos do artigo 800 do Código 

de Processo Civil, nas obrigações alternativas, quando a escolha couber 

ao devedor, esse será citado para exercer a opção e realizar a prestação 

dentro de 10 (dez) dias, se outro prazo não lhe foi determinado em lei ou 

em contrato, acrescentando o § 1º que devolver-se-á ao credor a opção, 

se o devedor não a exercer no prazo determinado. Nesse passo, o título 

em execução – Instrumento Particular de Confissão de Dívida – prevê 

obrigação alternativa à escolha do devedor, consoante parágrafo único da 

cláusula primeira. Transcrevo: “Caso não ocorra a entrega do produto 

(soja), em espécie, até o vencimento de cada parcela, poderá o DEVEDOR 

efetuar a liquidação do mesmo em moeda corrente nacional, tomando-se 

por base o preço médio de comercialização do produto “soja disponível”, 

praticado por 03 (três) empresas que comercializam o produto nesta 

cidade, no dia imediatamente anterior ao do efetivo pagamento” Sobreleva 

registrar, por oportuno, que a circunstância do devedor/embargante não 

efetuar o plantio de soja não é justificativa plausível para a inobservância 

da disposição contratual e normativa. Logo, a parte exequente não 

observou a ordem de escolha da obrigação alternativa, motivo pelo qual a 

preliminar dos embargos à execução deve ser acolhida. O acolhimento da 

preliminar não gera, entretanto, o efeito pretendido pelo embargante, qual 

seja, a extinção processual, mas tão-somente a correção do 

procedimento. Dispositivo Isso posto, julgo procedentes os embargos à 

execução e declaro nula a execução a partir do despacho inicial e 

determino a emenda da petição inicial para adequação ao rito 

procedimental correto, conforme fundamentação retro, na forma da lei. 

Julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte embargada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 

do Código de Processo Civil, em especial pela baixa complexidade da 

ação. Translade-se cópia da sentença e da certidão de trânsito aos autos 

da ação de execução em apenso (Autos nº 1004858-70.2017.8.11.0037). 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002476-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. N. SANTOME EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Fórum Data: 25/10/2017 Hora: 

13:00

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002476-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. N. SANTOME EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO PJe nº 1002476-07.2017.8.11.0037 

Ação Ordinária Revisional c/c Consignação em Pagamento Requerente: D. 

N. Santomé Eireli - ME Requerida: Energia Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S.A. Vistos etc. Com fulcro no artigo 370 do Código de Processo 

Civil e no princípio da cooperação, do qual decorre o dever de 

esclarecimento, determino a intimação da parte requerida para apresentar 

memorial descritivo do débito em discussão, discriminando as faturas e 

competências e os encargos incidentes, em 15 (quinze) dias. Aportando o 

documento, intime-se a parte autora para manifestação, em idêntico prazo. 

Expirado o prazo, conclusos para julgamento. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 24 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002646-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO AUGUSTO BUSANELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARQUES OAB - SP358250 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1002646-76.2017.8.11.0037 (PJe) Ação Revisional c/c Consignação em 

Pagamento Requerente: Germano Augusto Busanello Requerido: Banco 

Bradesco Financiamentos S/A Vistos etc. Trata-se de ação revisional c/c 

consignação em pagamento proposta por Germano Augusto Busanello em 

face de Banco Bradesco Financiamentos S/A, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. A pretensão material fundamenta-se, em síntese, na 

incidência de encargos remuneratórios e moratórios ilegais sobre o 

contrato denominado cédula de crédito bancário n. 2943402933, 

consistente na capitalização mensal dos juros remuneratórios, taxa 

abusiva de juros remuneratórios e caracterização da mora apesar da 

cobrança de encargos ilegais durante o período de normalidade contratual. 

Em sede de tutela provisória de urgência requer a imposição de óbice às 

anotações nominais restritivas, suspensão do contrato e manutenção do 

bem na posse do autor durante o trâmite processual da ação revisional e o 

depósito judicial das parcelas incontroversas. Os pedidos de mérito 

consubstanciam-se na revisão das cláusulas contratuais impugnadas, 

com a fixação dos juros mensais em 2.20%, vedada a capitalização anual, 

a compensação dos valores pagos a maior, com readequação da nova 

parcela mensal, exclusão da cumulação de permanência com juros 

moratórios e multa penal. A petição inicial foi instruída com documentos. 

Despacho inicial, com indeferimento do pedido de tutela provisória de 

urgência. Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte 

requerida não apresentou contestação, motivo pelo qual foi decretada a 

revelia (Num. 12210563). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia 

não demanda dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da economia 

e celeridade processual, conheço do pedido e julgo antecipadamente o 

mérito. Do controle difuso de constitucionalidade A Medida Provisória nº 

2.170-36, publicada em 24 de agosto de 2000, determinou, em seu artigo 

5º, que nas operações realizadas pelas instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano. A constitucionalidade do ato normativo 

questionado é manifesta. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

592.377, em repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da 

Medida Provisória nº 2.170-36, sob o aspecto formal, confirmando a 

existência dos pressupostos da relevância e urgência para a edição do 

ato normativo. No julgamento do recurso, a Corte Excelsa pontuou que, 

conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se 

exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem 

domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial 

apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 

Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é 

relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria 
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extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, 

consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida 

econômica do país. No que tange à inconstitucionalidade material, embora 

o Supremo Tribunal Federal ainda não tenha se pronunciado sobre a 

questão, a análise do conteúdo do ato normativo não permite concluir pela 

violação à disposição constitucional. Nos termos do artigo 192 da 

Constituição Federal, o sistema financeiro nacional, estruturado de forma a 

promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses 

da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as 

cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que 

disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas 

instituições que o integram. Conceitualmente, Sistema Financeiro Nacional 

é o conjunto de órgãos e instituições responsáveis pela gestão da política 

monetária do governo federal. Fazem parte do SFN instituições do governo 

e privadas ligadas ao mercado de capitais, podendo, ou não, ser 

prestadoras de serviços financeiros. Segundo o Banco Central do Brasil, 

o Sistema Financeiro Nacional é composto por órgãos normativos 

(Conselho Monetário Nacional; Conselho Nacional de Seguros Privados e 

Conselho Nacional de Previdência Complementar), Supervisores (Banco 

Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de 

Seguros Privados e Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar) e operadores (Bancos, Bolsa de Valores etc.). Ainda 

segundo o Banco Central do Brasil, o principal ramo do SFN lida 

diretamente com quatro tipos de mercado: 1- mercado monetário: é o 

mercado de fornece à economia papel-moeda e moeda escritural, aquela 

depositada em conta-corrente; 2 - mercado de crédito: é o mercado que 

fornece recursos para o consumo das pessoas em geral e para o 

funcionamento das empresas; 3 - mercado de capitais: é o mercado que 

permite às empresas em geral captar recursos de terceiros e, portanto, 

compartilhar os ganhos e os riscos; 4 – mercado de câmbio: é o mercado 

de compra e venda de moeda estrangeira. Portanto, a matéria afeta a 

periodicidade da capitalização de juros não está, salvo melhor juízo, 

diretamente adstrita ao Sistema Financeiro Nacional, inexistindo imposição 

de reserva de lei complementar para sua disciplina. Por tais razões, não 

há, quer sob o ponto de vista formal, quer sob o aspecto material, 

qualquer inconstitucionalidade na Medida Provisória nº 2.170-36. I - Da 

capitalização mensal dos juros Nos termos do artigo 5º da Medida 

Provisória nº 2.170-36, publicada em 24 de agosto de 2000, nas 

operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro 

Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a 

um ano. Assim, a capitalização mensal de juros é admitida pela legislação 

pátria, desde que haja previsão contratual, conforme previsto na cláusula 

denominada Encargos Remuneratórios Há, outrossim, previsão expressa 

da capitalização mensal de juros quando o contrato apresenta 

distintamente a taxa mensal (2,20%) da taxa anual (29,78%), a qual 

ultrapassa o décuplo da taxa mensal. Pertinente destacar, nesse ponto, 

que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, firmado em 

recurso especial repetitivo, de que há previsão expressa de cobrança de 

juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual 

ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal (REsp 973.827/RS, Rel. para o 

acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 24/9/2012). Nesse 

sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. UNIFORMIZAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. ART. 476 DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE. 

ENUNCIADO 3/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTE FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO (RESP 973.827/RS). AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões 

publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos 

de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado 3 do 

Plenário do STJ). 2. O incidente de uniformização de jurisprudência 

previsto no art. 476 do CPC/73 não foi reproduzido no CPC/2015. Ademais, 

constituía mera faculdade do magistrado, para sanar divergência prévia 

entre órgãos fracionários de um mesmo tribunal, o que não se verifica no 

caso. 3. O STJ possui entendimento, firmado em recurso especial 

repetitivo, de que há previsão expressa de cobrança de juros 

capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual 

ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal (REsp 973.827/RS, Rel. para o 

acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 24/9/2012). 4. Agravo 

interno não provido. (AgInt no AREsp 1340813/RS, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018) Como 

é cediço, é obrigatória a observância, pelos juízes e tribunais, dos 

acórdãos em julgamento de recurso especial repetitivo (CPC, art.927, III). 

Não há, portanto, vício contratual que enseje a declaração de nulidade da 

capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade inferior a anual. II 

– DOS JUROS REMUNERATÓRIOS Em relação à limitação das taxas de 

juros remuneratórios, só pode ser bem analisada depois de verificada a 

evolução histórica dos vários diplomas legais que, desde a época do 

Código Civil de 1916, vem tratando do tema. De início, com a promulgação 

e publicação do diploma civil anterior, seguindo-se o liberalismo da época, 

tinha-se a total liberalidade na fixação dos encargos remuneratórios. Por 

expressa disposição legal, as partes, desde que assim dispusessem no 

corpo do instrumento contratual, poderiam fixar quaisquer taxas 

remuneratórias. Essa, a previsão do art. 1.262 do Código Civil Revogado: 

Art. 1.262. É permitido, mas só por cláusula expressa, fixar juros ao 

empréstimo de dinheiro ou de outras coisas fungíveis. Esses juros podem 

fixar-se abaixo ou acima da taxa legal (art. 1.062), com ou sem 

capitalização. Daí se infere que a taxa legal, prevista no art. 1.062 do 

mesmo diploma, servia apenas em caso de omissão contratual, em 

aplicação subsidiária. Prevendo-se, no contrato, a incidência de juros 

remuneratórios, sem, contudo, determinar a sua taxa, aplicava-se o 

montante previsto no art. 1.062 do Código de 1916. Ocorre que essa plena 

liberalidade não sobreviveu à denominada Lei da Usura. É que, com o 

advento do Decreto 22.626/33, o ordenamento jurídico pátrio exclui, por 

completo, a possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar 

superior ao dobro da taxa legal. Veja: Art. 1º. É vedado, e será punido nos 

termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros 

superiores ao dobro da taxa legal. As normas financeiras, portanto, 

conheceram os dois extremos: passou-se do liberalismo total à restrição 

absoluta. Com o advento do Decreto 22.626/33, dito Lei da Usura, 

impediu-se a fixação de qualquer taxa de juros superior ao dobro da legal. 

Essa restrição, vale dizer, era de aplicação genérica. Aplicava-se ao 

mercado financeiro como um todo, aí incluídas as instituições financeiras. 

À época, não havia qualquer diferenciação normativa entre os 

componentes do sistema financeiro e quaisquer outras pessoas físicas ou 

jurídicas. Em 1964, porém, publicou-se a Lei 4.595/64, visando à 

regulamentação da política e instituições monetárias do país. Além de 

tratar do sistema financeiro nacional, criou o Conselho Monetário Nacional. 

A partir desse instante, parte considerável da doutrina vislumbrou uma 

bifurcação das normas sobre os juros convencionais. Para abalizada 

parcela da doutrina e da jurisprudência, havia um regime normativo próprio 

das instituições financeiras, regido pela Lei 4.595/64, e outro, aplicável às 

demais pessoas físicas e jurídicas, este regulado pelo Decreto 22.626/33. 

Essa dicotomia de tratamento tem mesmo razão para existir. É que a 

atividade exercida pelas instituições financeiras, especialmente aquelas 

de captação e repasse de moeda, guarda próxima relação com a política 

monetária nacional. E a própria natureza dessa atividade torna 

absolutamente indesejável a pré-fixação de uma taxa única de juros 

remuneratórios. Tal questão já foi bem analisada pelo Supremo Tribunal 

Federal, que, nas palavras do relator Ministro Eros Grau, assim se 

posicionou na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2591: Os fatores que 

permeiam a política macroeconômica de um país, entre eles a TAXA DE 

JUROS, são questões mutáveis no tempo. Como tal, deve ter a flexibilidade 

adequada exigida pelas flutuações conjunturais e estar, portanto, 

subordinada ao órgão regulador e com competência institucional de 

implementar tal política. Neste mesmo sentido: Não há pré-fixação ou 

petrificação de TAXA DE JUROS por meio de lei, uma vez que essa prática 

é incompatível com o dinamismo e a flutuação dessa área de economia. 

Infere-se assim que, na figura do Conselho Monetário Nacional, órgão 

diretivo da atividade financeira nacional, com a função institucional de bem 

regular tal parcela da economia brasileira. Entre suas funções, como bem 

demonstrado pelo MINISTRO EROS GRAU no julgamento colacionado, 

inclui-se justamente a definição do modelo das taxas de juros aplicáveis 

pelas instituições financeiras. E o CMN, ao definir o modelo pátrio dos juros 

convencionais – ao contrário do afirmado pela parte Requerente – 

expressamente adotou o sistema da liberdade de estipulação entre as 

partes. Com efeito, esse o teor da Resolução 1.064/85: Ressalvado o 

disposto no item III, as operações ativas dos bancos comerciais, de 

investimento e de desenvolvimento serão realizadas a taxas de juros 

livremente pactuáveis. É certo que a Lei 4.595/64 parece atribuir ao 

Conselho Monetário Nacional apenas a possibilidade de limitar as taxas de 

juros aplicadas pelas instituições que compõem o sistema financeiro 

nacional. Entretanto, tal previsão legal deve ser lida dentro de certos 

parâmetros. É que o mandamento do art. 4º, IX, da Lei 4.595/64 se insere 
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em um sistema de livre pactuação dos juros convencionais. Assim, por 

certo que a atividade do CMN só poderia ser a de regular os juros 

mediante definição de um teto. Não por outro motivo, o Supremo Tribunal 

Federal, ao deliberar sobre os juros convencionais aplicados pelas 

instituições financeiras, no enunciado 596 de sua Súmula de 

jurisprudência, concluiu pela possibilidade de livre pactuação dos juros. 

Veja: Súmula 596: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam 

às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações 

realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema 

financeiro nacional. Cumpre ressaltar que tal enunciado, proclamado antes 

do advento da Constituição Federal de 1988, não sofreu qualquer 

influência do antigo art. 192, § 3º, da Carta Política. É que, 

pronunciando-se sobre a questão, o próprio STF entendeu que o referido 

dispositivo constitucional não era auto-aplicável. Ainda que parecesse 

que, a uma primeira vista, o legislador, ou mesmo o órgão institucional 

correspondente, não poderia fixar uma taxa superior àquela prevista no 

art. 192, § 3º, da Lei Maior – justamente por ser ela a Lei Maior – fato é 

que, pela dinâmica do sistema financeiro pátrio, e a sua íntima relação com 

a política monetária, já explanada acima, não se pode desejar a definição 

de uma taxa de juros convencionais imutável, mesmo que aposta no texto 

constitucional. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal expediu súmula 

vinculante, uniformizando, assim a manifestação judicial acerca do tema, in 

verbis: Súmula Vinculante 7: A norma do parágrafo 3º do artigo 192 da 

Constituição, revogada pela emenda constitucional 40/03, que limitava a 

taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à 

edição de lei complementar. Veja que, nos termos do art. 2º da Lei 

11.417/06, a manifestação do Supremo Tribunal Federal, feita nos termos 

ali delineados, direciona a manifestação das instâncias inferiores: Art. 2o 

O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após 

reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de 

súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito 

vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 

administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 

municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma 

prevista nesta Lei. Por isso é que, em decorrência do próprio sistema 

econômico e financeiro, e também por conta da vinculação proveniente da 

Súmula Vinculante 07 do STF, tem-se que as instituições financeiras não 

podem sofrer aquelas limitações comuns aos demais entes privados Mas 

o fato de a legislação ordinária – ou mesmo a constitucional – não ter 

imposto um limite fixo e imutável das taxas de juros relativas às instituições 

que compõem o sistema financeiro nacional não significa, por si só, a 

possibilidade de serem fixados juros a taxas exorbitantes. Como se sabe, 

o ordenamento jurídico não se compõe de normas isoladas. Bem ao 

contrário, há verdadeira conexão entre os vários sistemas normativos e, 

assim, a boa interpretação depende inevitavelmente da análise do sistema 

jurídico como um todo. Uma interpretação sistemática das normas 

financeiras e consumeristas, portanto, só pode permitir a conclusão de 

que as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras, ainda que 

livres perante aquelas, sofrem limitação destas. Essa, a expressa 

disposição do art. 51, do Código de Defesa do Consumidor, a seguir 

transcrito: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 

contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (…) IV - 

estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a 

boa-fé ou a eqüidade; Por este motivo, e tendo em vista a inexistência de 

regra jurídica específica que estabeleça limitações às taxas praticadas 

pelas instituições financeiras, a jurisprudência vem adotando o critério da 

média de mercado para se aferir a abusividade. Nesse passo, ter-se-á por 

abusiva a taxa de juros que exceda consideravelmente a média praticada 

no mercado para o período e modalidade contratados. Oportuno 

transcrever, então, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça 

acerca da matéria ora submetida à apreciação: AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382 DO STJ. 1. Nos contratos bancários não 

se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, não 

se podendo aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na 

estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no 

caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado. 

Precedentes. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% 

ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no Ag 1371379/MS, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

14/08/2012, DJe 22/08/2012) (destaquei). Importante registrar, também, 

que o custo efetivo total CET não se refere apenas à remuneração do 

capital, isto é, aos juros remuneratórios. Acerca dos componentes do 

“Custo Efetivo Total", o Banco Central do Brasil, esclarece: O CET deve 

ser expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo todos os 

encargos e despesas das operações, isto é, o CET deve englobar não 

apenas a taxa de juro, mas também tarifas, tributos, seguros e outras 

despesas cobradas do cliente. (Disponível em http://www.bcb.gov.br/?

CETFAQ). Constata-se, portanto, que o CET não é sinônimo de juros 

remuneratórios. Não basta a parte requerente, porém, comparar os juros 

de captação com os remuneratórios. Tratando-se de mercado financeiro, 

o abuso na estipulação das taxas de juros será demonstrado apenas se 

os encargos praticados por uma determinada instituição financeira 

estiverem em total desacordo com as taxas praticadas pelo próprio 

mercado. No mesmo sentido, a manifestação do Ministro Ari Pargendler, no 

Recurso Especial 407.097/RS: Os negócios bancários estão sujeitos ao 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto aos juros 

remuneratórios; a abusividade destes, todavia, só pode ser declarada 

caso a caso, à vista da taxa que comprovadamente discrepe, de modo 

substancial, da média do mercado na praça do empréstimo, salvo se 

justificada pelo risco da operação. Com relação aos juros remuneratórios 

incidentes em contratos bancários, a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de 

Justiça ao julgar o REsp 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI( 

DJe 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o 

entendimento de que: [...] a) As instituições financeiras não se sujeitam à 

limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 

22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios 

superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São 

inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as 

disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão 

das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que 

caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de 

colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) 

fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em 

concreto. [...] Deste modo, a alteração da taxa de juros pactuada depende 

da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do 

mercado, mediante a comparação com as taxas praticadas por outras 

instituições financeiras, desde que coincidentes o produto, a praça e a 

época da firmatura do pacto (AgRg no REsp 935231/RJ, Rel. Min. Aldir 

Passarinho Junior, 4ª T., j. 21/08/2007, DJ 29/10/2007 p. 271). No caso dos 

autos os juros remuneratórios previstos no contrato são de 29,78% ao 

ano, não discrepando, de modo substancial, da taxa média praticada pelo 

mercado, conforme registro SGS – Sistema Gerenciador de Séries 

Temporais do Banco Central do Brasil. Nesta linha de intelecção, tem-se 

que a incidência de juros tal como prevista no contrato não coloca o 

consumidor em situação de desvantagem exagerada, máxime porque 

pactuada em índice próximo ao da taxa de mercado à época para a 

contratação. Logo, não evidenciam abusividade. Perfilhando o mesmo 

entendimento, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem decidindo que: E 

M E N T A. REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO – LIMITAÇÃO DE 

JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE 

NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É 

admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações 

excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a 

abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro 

(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, 

§1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu in casu. 

(TJMT – 5ª Câmara – Apelação nº 30994/2017, Relator: Desembargador: 

Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 26.04.2017). 

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS 

BANCÁRIOS – PRELIMINAR – DECRETAÇÃO DE REVELIA – REJEITADA - 

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA - 

JUROS REMUNERATÓRIOS – CONSONÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DE 

MERCADO DIVULGADA PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO 

DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE 

JUROS - PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - 

PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de o artigo 344 do CPC considerar 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor e não contestados pela parte 

requerida, a revelia por si só não impõe a automática procedência da ação 

e nem pode ser o único fundamento da sentença, uma vez que ainda 
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caberá ao juiz analisar os pedidos contidos na inicial. Não acarreta 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando 

desnecessária a dilação probatória. Tratando-se a matéria de mérito 

unicamente de direito, a ausência de documentos requeridos pela parte 

não constitui cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. A aferição da 

abusividade dos juros praticados pela instituição financeira dependerá da 

comprovação inequívoca de que a taxa avençada excede 

substancialmente à média de mercado. Segundo o entendimento 

consolidado na Corte Superior de Justiça é possível a incidência da 

capitalização dos juros, quando estiver expressamente pactuado no 

contrato ou a taxa de juros anual pactuada for superior ao duodécuplo da 

taxa mensal descrita no contrato. Inexistindo a cobrança de encargos 

abusivos, não há que se falar em restituição de valores pagos. É 

desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente 

que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua 

convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que 

baseia sua decisão. (TJMT Ap 108260/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017) APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – 

PEDIDO DE ISENÇÃO – BENEFÍCIO QUE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE – 

APLICAÇÃO DE TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE 

DISCREPÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A condenação conferida pela 

sucumbência não contém qualquer irregularidade, tendo em vista que a 

norma assegura apenas a suspensão do pagamento pelo prazo de cinco 

anos, se persistirem a situação de pobreza e não a isenção. Não se 

verificando significativa discrepância entre a taxa média de mercado 

apurada pelo Banco Central e o índice pactuado entre as partes, não 

sendo possível reconhecer a alegada abusividade e a adequação de 

percentual. (Ap 100732/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, 

Publicado no DJE 06/02/2018). III – DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA A 

comissão de permanência não foi pactuada, inexistindo, portanto, 

pertinência no questionamento judicial. Dispositivo Isso posto, não 

constatada qualquer abusividade, julgo improcedente o pedido formulado 

proposta por Germano Augusto Busanello em face de Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Por consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, em face do julgamento antecipado do mérito, fato 

que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil. A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, art.98, 

§2º). Vencido parcialmente o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 23 de 

abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002075-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI PODANOSQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo nº 

1002075-71.2018.8.11.0037 (PJe) Liquidação de Sentença Liquidante: 

Osni Podanosqui Executados: Ympactus Comercial S/A e Outros Vistos 

etc. Trata-se de ação de liquidação de sentença proposta por Osni 

Podanosqui em face de Ympactus Comercial Ltda. – Telexfree, com 

integralização do litisconsórcio passivo necessário com inclusão dos 

sócios Carlos Nataniel Wanzeler, Carlos Roberto Costa e James Matthew 

Merrill, todos qualificados nos autos em epígrafe. Ante a ausência de 

prova mínima de que houve uma negociação efetiva entre as partes, e 

considerando que esse ônus compete a parte requerente, a parte autora 

foi intimada para apresentar comprovante de vínculo com a empresa 

requerida, porém manteve-se inerte. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. A exibição 

de documentos e subsequente liquidação de sentença demandam a 

apresentação de um mínimo de prova documental que demostre a relação 

jurídica firmada entre as partes. Embora seja crível a ausência de acesso 

à plataforma digital da empresa demandada, fato é que do autor é 

esperado a diligência de arquivo de algum comprovante de operação 

bancária que demonstre a aquisição, ainda que parcial, dos kits. 

Inexistindo tal comprovação, a ação deve ser extinta por ausência de 

pressuposto processual. A parte requerida foi intimada para apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira do liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Para admissão da pena de confesso, é evidente que a parte autora deve 

apontar o fato e trazer elementos mínimos para a elaboração do cálculo, já 

que é seu ônus instruir a petição inicial com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. De fato, ao juiz compete a aplicação 

da lei, não podendo suprir diligência que compete à parte autora, 

especialmente porque foi ela que, voluntariamente, aderiu ao contrato, 

presumindo-se conhecer o valor investido, os resgates efetuados e 

demais operações realizadas, com o mínimo de prova documental. Isso 

posto, ausente documento mínimo indispensável à propositura da ação, 

julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais ante a 

concessão da gratuidade da justiça. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 18 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004403-37.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME 

(IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA (IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA 

(IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA (IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA. (IMPUGNANTE)

ENERCOOP LTDA (IMPUGNANTE)

RIO SUIA ENTERPRISES, LLC (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI SOUZA PIRES - EPP (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004403-37.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME, 

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA, PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA, PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA., RIO SUIA ENTERPRISES, LLC, 

ENERCOOP LTDA, INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - 

ME, ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA, ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: 

SIDNEI SOUZA PIRES - EPP Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., 
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Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e 

Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama 

Ltda., Participações e Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e 

Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., 

Independência Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial 

Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho judicial que determinou o 

recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da 

assistência judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência 

de deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004438-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCOMAQ IMPLEMENTOS E PECAS AGRICOLAS LTDA - EPP 

(IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004438-94.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: MERCOMAQ IMPLEMENTOS E PECAS 

AGRICOLAS LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração 

opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária 

Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB 

Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 
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econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004577-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004577-46.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do 

Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., 

Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 
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pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004397-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RIO SUIA ENTERPRISES, LLC (IMPUGNANTE)

ENERCOOP LTDA (IMPUGNANTE)

INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME 

(IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA (IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA. (IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA. (IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA 

(IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIZIO JUNIOR DA SILVA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004397-30.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME, 

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA, PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA., PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA, PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA., RIO SUIA ENTERPRISES, LLC, 

ENERCOOP LTDA, INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - 

ME, ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA, ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: 

ENIZIO JUNIOR DA SILVA Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração 

opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária 

Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB 

Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004598-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EURIPEDES ALVES DE ALVARENGA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004598-22.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: JOSE EURIPEDES ALVES DE ALVARENGA 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do 

Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., 

Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004558-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004558-40.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: RISTOF AUTO ELETRICA LTDA - EPP Vistos 

etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária 

Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., 

Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e 

Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e Empreendimentos 

Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia 

Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência Armazéns Gerais e Silos 

Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho 

judicial que determinou o recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o 

pedido de concessão da assistência judiciária. A pretensão recursal 

fundamenta-se na ausência de deliberação quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 
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pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004392-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA 

(IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA. (IMPUGNANTE)

RIO SUIA ENTERPRISES, LLC (IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA. (IMPUGNANTE)

INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ENERCOOP LTDA (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME 

(IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004392-08.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME, 

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA, PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA., PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA, PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA., RIO SUIA ENTERPRISES, LLC, 

ENERCOOP LTDA, INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - 

ME, ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA, ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: 

GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA Vistos etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê do 

Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., 

Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e 

Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e Empreendimentos 

Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia 

Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência Armazéns Gerais e Silos 

Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho 

judicial que determinou o recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o 

pedido de concessão da assistência judiciária. A pretensão recursal 

fundamenta-se na ausência de deliberação quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 
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nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004432-87.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ELOI BRUNETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGAR SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004432-87.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA REQUERIDO: ALGAR SEGURANCA ELETRONICA E 

SERVICOS LTDA Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos 

por Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo 

do Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., 

Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 
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deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004447-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA FERREIRA BORGES OAB - MT24984-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. MANUTENCAO AGRICOLA LTDA - ME (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004447-56.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: J. M. MANUTENCAO AGRICOLA LTDA - ME 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do 

Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., 

Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004455-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA DOS SANTOS (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004455-33.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: GABRIELA DOS SANTOS Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê 

do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., 

Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e 

Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e Empreendimentos 

Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia 

Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência Armazéns Gerais e Silos 

Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho 

judicial que determinou o recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o 

pedido de concessão da assistência judiciária. A pretensão recursal 

fundamenta-se na ausência de deliberação quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 
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ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004470-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004470-02.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: ADM DO BRASIL LTDA Vistos etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê do 

Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., 

Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e 

Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e Empreendimentos 

Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia 

Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência Armazéns Gerais e Silos 

Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho 

judicial que determinou o recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o 

pedido de concessão da assistência judiciária. A pretensão recursal 

fundamenta-se na ausência de deliberação quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 
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concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004401-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENERCOOP LTDA (IMPUGNANTE)

INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME 

(IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA (IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA. (IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA 

(IMPUGNANTE)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA. (IMPUGNANTE)

RIO SUIA ENTERPRISES, LLC (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004401-67.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME, 

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA, PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA., PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA, PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA., RIO SUIA ENTERPRISES, LLC, 

ENERCOOP LTDA, INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - 

ME, ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA, ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: 

GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê 

do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., 

Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e 

Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e Empreendimentos 

Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia 

Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência Armazéns Gerais e Silos 

Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho 

judicial que determinou o recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o 

pedido de concessão da assistência judiciária. A pretensão recursal 

fundamenta-se na ausência de deliberação quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 
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embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004424-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004424-13.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS 

LTDA Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do 

Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., 

Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004574-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA OAB - MT12627/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004574-91.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 

DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., 

Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e 

Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama 

Ltda., Participações e Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e 

Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., 

Independência Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial 

Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho judicial que determinou o 

recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da 

assistência judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência 

de deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 
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artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006757-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON CUNHA DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1006757-69.2018.8.11.0037 DENILSON 

CUNHA DE MOURA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por DENILSON 

CUNHA DE MOURA em face do PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 30934914, a 

parte executada procedeu com a quitação do débito. No ID nº 31467356, a 

parte exequente requer a expedição de alvará para levantamento dos 

valores. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação objeto desta 

demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as 

formas de extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a 

hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a 

obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, 

com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Após 

certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará para levantamento dos 

valores depositados em favor da parte exequente, conforme requerido. 

Em seguida, nada mais sendo requerido arquivem-se os autos, com as 

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

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004669-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABNER ALBINO CUSTODIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O TELHAR AGROPECUARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO OAB - SP172723 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004669-92.2017.8.11.0037. AUTOR(A): ABNER ALBINO CUSTODIO DOS 

SANTOS REU: O TELHAR AGROPECUARIA LTDA Vistos, etc. Trata-se de 

ação indenizatória de danos morais e materiais demandada por ABNER 

ALBINO CUSTÓRIO DOS SANTOS contra O TELHAR AGROPECUÁRIA 

LTDA, partes que já estão qualificadas na petição inicial. Aduz que é filho 

e dependente do Sr. Nilton Albino dos Santos, o qual faleceu em acidente 

de trânsito na data de 05 de outubro de 2016, quando se deslocava para a 

cidade de Santo Antônio do Leste/MT, por culpa exclusiva de um caminhão 

pertencente à empresa requerida. Alega que dependia economicamente 

de seu pai com o auxílio no pagamento de suas despesas pessoais e 

estudo. Informa que, com a morte de seu pai, ficou privado de cursar o 

ensino superior em razão da falta de recursos financeiros. Diante disso, 

requer a concessão de tutela de urgência para que a requerida efetue o 
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pagamento de pensão mensal no valor de R$ 9.067,71 (nove mil, sessenta 

e sete reais e setenta e um centavos), bem como que a requerida seja 

condenada ao pagamento de indenização por Danos Morais e Materiais. 

Recebida a peça inaugural no pronunciamento de ID. 10105067, foi 

indeferido o pedido de tutela de urgência e concedida a assistência 

jurídica gratuita ao requerente. Realizada audiência de conciliação, as 

partes não formalizaram acordo (ID. 11151142). Logo após, a empresa 

requerida ofereceu contestação no ID. 11666700, rebatendo os 

argumentos que fundam a pretensão autoral, alegando culpa exclusiva da 

vítima. O requerente impugnou a peça defensiva anteriormente 

apresentada (ID. 12623257). Realizada audiência de instrução e 

julgamento, foi tomado o depoimento pessoal da parte autora, bem como 

das testemunhas, realizando-se os registros por meio audiovisual em mídia 

eletrônica digital, com as gravações inseridas no CD-ROM (ID. 17624208). 

Em seguida, as partes apresentaram seus memoriais finais (ID. 17986345 

e 18515775). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente vamos trazer o conceito de responsabilidade civil. O 

Código Civil, em seus artigos 186 e 927, é claro ao dispor que: Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. Para que reste configurada a responsabilidade civil, a 

jurisprudência exige, impreterivelmente, os requisitos: conduta ou ato, 

culpa latu sensu, nexo de causalidade e dano. Conduta é a ação ou 

omissão de um ser humano. Assim sendo é necessário que seja 

demonstrada também a culpa. Recebe o conceito de culpa, em sentido 

largo, abrangendo, portanto, dolo, negligência, imperícia e imprudência. O 

dano pode ser material ou moral. O primeiro, quando o ato de alguém 

causa uma redução no patrimônio de outrem, ou mesmo lhe fere um 

interesse. O segundo, de difícil conceituação dada a elasticidade da 

definição provocada pela evolução da doutrina e da jurisprudência, é 

vocábulo que abrange o sofrimento psíquico provocado por conduta de 

terceiro, a violação dos direitos da personalidade, o inadimplemento dos 

deveres anexos do contrato, ou seja é bem amplo. Por derradeiro, o nexo 

de causalidade é a relação entre a conduta culposa e o dano. Para que 

exista dever de reparar é necessário que o dano tenha nascido da 

conduta. Não seria moral e nem jurídico que um indivíduo fosse 

responsabilizado por dano que não deu causa, que adveio de conduta de 

terceiro ou da própria vítima, ou ainda, que é culpa de um fenômeno 

irresistível da natureza. Nessa ordem de ideias, podemos sem dificuldade 

alguma, concluir que a inexistência (ou tão somente a não comprovação 

no processo judicial) de algum dos pressupostos da responsabilidade civil, 

elide o dever de reparar o dano. No caso dos autos, o acidente que 

vitimou o pai do autor é incontroverso. Em relação à culpa pelo acidente, 

as provas constantes dos autos revelam que o acidente foi provocado por 

culpa do preposto da empresa ré. Com efeito, o laudo de exame em local 

de acidente de tráfego n°. 210.2.07.2016.014550-01, realizado pela 

POLITEC, descreveu que o caminhão de propriedade da requerida, 

identificado no laudo como “V1”, não apresentava para-choque traseiro, 

nem lanternas e faixas refletivas traseiras. Segundo o laudo pericial, o 

caminhão da requerida encontrava-se em baixíssima velocidade ou em 

repouso, e por estar sem sinalização, dificultou a visualização por parte 

da vítima, vejamos: “(...) infere-se que o Sítio de Colisão (SC) se deu em 

região bem próxima ou equivalente ao ponto de imobilização dos veículos, 

ou seja, quando da colisão com V2, V1 encontrava-se em repouso ou em 

baixíssima velocidade, de forma que deslocou-se por um espaço bem 

pequeno até o repouso final. Considerando-se a posição e localização de 

V1-Caminhão, ausência de lanternas e faixas refletivas traseiras em V1, 

período (noturno) em que o acidente ocorreu e ausência de sinalização na 

via indicativa de parada (caso assim estivesse), como triangulo com faixa 

refletiva, arbustos, etc, infere-se que a visualização de V1 por parte de 

V2 ficou dificultada.” Finalmente, o laudo pericial concluiu que “levando em 

conta os fatores que desencadearam a colisão, concluem os Peritos 

Criminais que a causa determinante do acidente é atribuída à V1-Caminhão 

que se encontrava parado ou em velocidade inferior a mínima permitida, e 

que também não apresentava nenhum tipo de sinalização traseira no 

veiculo, nem tampouco realizou sinalização na via indicativa de parada 

(triângulo com faixa refletiva, arbustos, etc)”. Corroborando o laudo 

pericial, a testemunha Erik David Moraes Ferreira, ao ser inquira em juízo, 

conforme CD-ROM, Mídia, afirmou que o acidente ocorreu ao anoitecer e 

que estava chovendo, sendo que não havia nenhuma sinalização no local, 

vejamos: “Que atendeu a ocorrência. Que o acidente foi ao anoitecer, era 

noite e estava chovendo. Que o caminhão estava parado na pista ali e a 

viatura entrou na traseira do caminhão. Que não havia sinalização na 

parte traseira do caminhão, com cones. Que não chegou a ver nada disso. 

Esse caminhão estava quebrado na pista e não se recorda se o caminhão 

saiu rodando de la depois ou não. O caminhão ocupava a pista, pois o 

acostamento era muito pequeno. Que se encontrou com a vítima no posto 

de gasolina mais cedo, quando ele estava chegando de viagem. Que a 

vítima estava normal, não se aparentava cansado. Que não sabe dizer se 

o caminhão já estava parado no momento do acidente ou estava em 

movimento, mas quando chegou este já estava parado. Que embaixo da 

roda do caminhão estava seco.” Como se pode ver, a testemunha afirma 

que embaixo da roda do caminhão estava seco, o que confirma a 

conclusão do laudo de que o caminhão do requerido estava parado no 

local, sem que houvesse qualquer sinalização. Dispõe o artigo 46 do 

Código de Trânsito Brasileiro, in verbis: Art. 46. Sempre que for 

necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em 

situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização 

de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Diz a Resolução 

36/98, do Contran: Art. 1º O condutor deverá acionar de imediato as luzes 

de advertência (pisca-alerta) providenciando a colocação do triângulo de 

sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da 

parte traseira do veículo. Parágrafo único. O equipamento de sinalização 

de emergência deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via, e 

em condição de boa visibilidade. Assim, não resta dúvida de que a falta de 

sinalização adequada, tanto no local quanto no próprio veículo, deu causa 

ao acidente, pois impediu a vítima que trafegava no mesmo sentido na 

pista de rolamento de reagir com tempo hábil, evitando assim a colisão 

traseira. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ESTACIONADO IRREGULARMENTE NA 

PISTA DE ROLAMENTO. FALTA DE SINALIZAÇÃO . COLISÃO TRASEIRA . 

CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA QUE BATE NA TRASEIRA 

AFASTADA. RECURSO PROVIDO.1. Todavia, analisando detidamente os 

autos, verifica-se que a culpa para a ocorrência do acidente recai 

exclusivamente sobre o preposto do apelado, pois, conforme a conclusão 

do laudo pericial (fl. 72), este estacionou o veículo , de forma irregular, 

parcialmente sobre a faixa de rolamento.2. O condutor e preposto do 

apelado sequer utilizou o triângulo de sinalização do veículo para alertar 

os motoristas, sinalizando a situação em que se encontrava o veículo , ou 

seja, estacionado de forma irregular, com parte da carroceria na pista de 

rolamento.3. Desta forma, verifica-se que não há como imputar qualquer 

culpa ao condutor do ônibus e preposto da apelante, eis que de acordo 

com a dinâmica do acidente , este não cometeu nenhum ilícito a ensejar a 

sua culpa exclusiva ou mesmo concorrente.4. Não há que se falar em 

violação de dever objetivo de cuidado por parte do preposto do apelante, 

porquanto seguia em sua pista e com velocidade compatível com a via.5. 

Logo, a conduta do preposto do apelado é que foi a causa determinante 

do evento danoso, mormente porque não demonstrada qualquer conduta 

imprudente, negligente ou imperita do motorista e preposto da apelante, 

que pudesse ter contribuído para o acidente em comento, assim, não há 

que se falar em dever de indenizar, restando, caracterizada a 

i m p r o c e d ê n c i a  d a  p r e t e n s ã o  i n d e n i z a t ó r i a . ( N . U 

0013076-49.2004.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2014, Publicado no DJE 

28/07/2014) RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

COLISÃO TRASEIRA EM RODOVIA. VEÍCULO PARADO SOBRE A PISTA. 

PERÍODO NOTURNO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. CULPA DO 

CONDUTOR DO CAMINHÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS. 

ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. REDUÇÃO DA QUANTIA. 1. Age com 

culpa aquele que parou caminhão sobre a pista de rolamento, à noite e 

sem a devida sinalização, dando causa a acidente. 2. Os danos materiais 

são devidos no valor correspondente ao menor orçamento. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-PR - AC: 6432188 PR 0643218-8, Relator: 

Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 04/03/2010, 10ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ: 350) Portanto, pela dinâmica do acidente, a empresa ré 

não se desincumbiu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor – a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do 

NCPC. Com o fito de afastar a responsabilidade pela ocorrência do evento, 

a empresa ré alega que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, 

que havia retornado de viagem e estava cansada, dormindo no momento 

em que o acidente ocorreu. Porém, nos termos da prova documental e oral 

colhida, não há qualquer prova de que de fato a vítima tivesse dormido ao 

volante. Todas as testemunhas inquiridas em juízo, afirmaram que viram a 
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vitima momento antes do acidente, e que esta não aparentava estar 

cansada, vejamos: “(...) Que se encontrou com a vítima no posto de 

gasolina mais cedo, quando ele estava chegando de viagem. Que a vítima 

estava normal, não se aparentava cansado(...)”. (testemunha Erik David 

Moraes Ferreira – Mídia de Áudio e Vídeo). “Que anteriormente havia visto 

a vítima pela rua, e este se encontrava tranquilo e não se aparentava 

cansado”. (Makis Pereira dos Santos - Mídia de Áudio e Vídeo). Nesse 

trilho, não tendo a empresa ré adotado as cautelas necessárias quanto à 

sinalização do veículo ou da pista onde o veículo se encontrava parado, 

entende-se que causou o acidente relatado nos autos. No que tange ao 

dano moral, não há dúvidas de sua existência no caso em análise. Os 

fatos são claros e não se pode desconsiderar a esfera extrapatrimonial 

do filho da vítima. Os critérios a serem utilizados para fins de arbitramento 

são cediços. Não é, entretanto, tarefa fácil fixar um valor que, por um lado, 

amenize o abalo sofrido, sem causar enriquecimento despropositado, e, 

por outro, tenha caráter pedagógico, sem fugir aos parâmetros da 

proporcionalidade. Por um lado, tem-se que o dano moral é oriundo de 

morte do pai do requerente, não se duvidando de que se trata das maiores 

dores pelas quais o ser humano possa passar. Por isso, entendo que o 

valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) atende a finalidade do instituto. 

Em relação aos danos materiais, entendo que estes são devidos. Isto 

porque, a dependência econômica é fator imprescindível na determinação 

a quem é devida a pensão, devendo ela ser comprovada para que este 

benefício seja concedido. No caso, quando do falecimento de seu genitor, 

o autor era menor de idade, possuindo 17 de anos de idade, sendo sua 

guarda exercida pela vítima, o que, por si só, corrobora a dependência 

econômica. E, conforme entendimento jurisprudencial, no caso de morte de 

genitor, é devida a pensão aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e 

cinco) anos de idade, na proporção de 2/3 (dois terços) do salário 

percebido pelo genitor ou do salário mínimo caso não comprovada a renda. 

Este é o entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MORTE DO PAI E ESPOSO 

DOS AUTORES – FALECIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE CAUSADO 

PELO RÉU – PENSÃO MENSAL – MANUTENÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA - 

DEFENSORIA PÚBLICA QUE ATUA COMO CURADORA ESPECIAL – 

AUSÊNCIA DE CONCESSÃO AUTOMÁTICA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 

– NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM 

LEI - RECURSO DESPROVIDO. Não ocorrerá cerceamento de defesa 

quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito 

e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste 

modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar 

antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos 

bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que 

estabelece o artigo 355, I do CPC. Demonstrado que o réu foi o 

responsável pelo acidente de trânsito que vitimou fatalmente o pai e 

esposo dos autores, fica caracterizado o dever de indenizar. Deve ser 

mantido o valor da indenização por dano moral fixado em quantia 

condizente com os elementos dos autos e em harmonia com os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade. “(...) Esta Corte de Justiça possui 

orientação no sentido de que, no caso de morte de genitor, é devida a 

pensão aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. 

Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1778119/CE, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, 

DJe 28/05/2019). “(...) Apesar de a parte recorrente estar representada 

pela Defensoria Pública, "a jurisprudência desta Corte consolidou-se no 

sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, 

automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo 

necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei", ou seja, "o 

deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a 

Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do 

réu devedor, citado fictamente" (AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 12/9/2016). (...)” (AgInt no 

AREsp 1346190/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019). (N.U 

0013139-16.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

ÔNIBUS - MORTE DA MÃE DA AUTORA – CHUVA E PISTA MOLHADA – 

INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO IMPREVISÍVEL A CARACTERIZAR CASO 

FORTUITO OU FORÇA MAIOR – NÃO UTILIZAÇÃO DE CINTO DE 

SEGURANÇA – INSUFICIENTE PARA AFASTAR A CULPA DO 

TRANSPORTADOR – PENSÃO MENSAL – MANUTENÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA- 

SEGURADORA – CONDENAÇÃO NOS LIMITES PREVISTOS NA APÓLICE 

DE SEGURO COM COMPENSAÇÃO DO VALOR ASSEGURADO PELO 

DPVAT – JUROS DE MORA – CABIMENTO – DESPROVIDOS OS 

RECURSOS DA AUTORA DA EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO E 

PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA NOBRE SEGURADORA DO BRASIL. 

A jurisprudência pátria caminha no sentido de que as condições climáticas 

adversas, como chuva e pista molhada, não configuram, por si, caso 

fortuito ou força maior na hipótese de acidente de trânsito. Pelo contrário, 

exige do motorista, maior dever de cautela e segurança na condução do 

veículo. “(...) A falta de utilização do cinto de segurança não é suficiente 

para elidir a culpa do transportador, nem induz, necessariamente, a uma 

conduta culposa concorrente, porquanto não demonstrado que sua 

utilização pudesse ter evitado os ferimentos sofridos pela vítima ou mesmo 

sua morte (...)” (N.U 0011065-12.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 

27/05/2019). Está sedimentado na jurisprudência o entendimento de que a 

determinação prevista no artigo 950, parágrafo único do Código Civil 

(possibilidade de exigir o pagamento da indenização de uma só vez), não 

vincula o magistrado que pode, considerando o caso em analise, fixar a 

pensão com pagamento mensal. É devida pensão mensal ao filho menor , 

pela morte da genitora, no valor de 2/3 (dois terços) do salário percebido 

pelos genitores ou do salário mínimo caso não comprovada a renda. 

Precedente do STJ. “A regra prevista no art. 950, parágrafo único, do CC, 

que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser 

interpretada como direito absoluto da parte, podendo o magistrado avaliar, 

em cada caso concreto, sobre a conveniência de sua aplicação, a fim de 

evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique 

ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína.” 

(REsp 1349968/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 04/05/2015). Deve ser mantido o valor 

da indenização por dano moral fixado em quantia condizente com os 

elementos dos autos e em harmonia com os princípios da razoabilidade e 

da proporcionalidade. Nos termos da Súmula 246 do STJ “O valor do 

seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”. 

Sobre a incidência de juros de mora, o STJ já se pronunciou que “É cabível 

o pagamento de juros de mora pela seguradora nas ações em foi 

denunciada à lide. 2. Agravo regimental desprovido” (AgRg nos EDcl no 

REsp 1219910/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013). (N.U 

0002274-25.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) 

Desse modo, O pensionamento é cabível na proporção de 2/3 (dois 

terços) do salário percebido pela vítima - R$ 9.067,71 (nove mil e sessenta 

e sete reais e setenta e um centavos)-, desde a data do óbito até a data 

em que o autor completar 25 (vinte e cinco) anos. Ante o exposto, e por 

tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido 

deduzido na inicial por ABNER ALBINO CUSTÓRIO DOS SANTOS, movido 

em face de O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA, com fundamento no Art. 

487, inciso I do CPC, para condenar o réu: a) ao pagamento de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais, com a incidência 

dos juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da data do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento. 

b) ao pensionamento em favor do requerente, na proporção de 2/3 (dois 

terços) do salário percebido pela vítima na data do óbito (R$ 9.067,71 

(nove mil e sessenta e sete reais e setenta e um centavos), até a data em 

que o autor completar 25 (vinte e cinco) anos (26/05/2024). Os valores 

vencidos deverão ser corrigidos monetariamente a contar de cada parcela 

vencida, incidindo o IPCA, e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a 

contar da citação. Condeno o requerido ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios correspondentes a 10% 

(dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do Art. 85, 

§ 2º do CPC. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, ao arquivo. 

Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001395-86.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO BROCK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1001395-86.2018.8.11.0037 SANDRO 

BROCK PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação dos 

valores depositados no ID nº 31124040 em favor da parte requerente, 

conforme dados bancários indicados no ID nº 31173860, atentando-se 

para as novas determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do 

Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais. 

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de id. 27842284. Após, 

determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da ação 

para Cumprimento de Sentença, bem como remetam-se os autos 

conclusos para extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004376-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GUADAGNIN RAIS (AUTOR(A))

ELTON GUADAGNIN (AUTOR(A))

CHARLES HENRI RAIS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INES DOS SANTOS GUADAGNIN OAB - 754.770.099-34 (PROCURADOR)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO (REU)

CONSTRUTORA E INCORPORADORA 3 IRMAOS LTDA - ME (REU)

DARCIANO DE SOUZA CAMARGO (REU)

ADOM THOMASI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT23943/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Autos nº 1004376-25.2017.8.11.0037 Vistos. 

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenizatória por 

dano material e moral proposta por Elton Guadagnin, Eliane Guadagnin Rais 

e Charles Henri Rais Filho contra Construtora e Incorporadora 2 Irmãos 

LTDA e Adom Thomazi, qualificados na petição inicial. Os autores alegam, 

em síntese, terem adquirido dois imóveis dos requeridos, ambos 

devidamente quitados, e não recebido a escritura dos bens, mesmo 

passado o termo fixado em contrato, bem como aduzem que tiveram de 

arcar com despesas para calçamento, interfone, iluminação, grama, etc. 

na área comum do condomínio, diante da inércia dos requeridos em 

proceder com tais obrigações. A pretensão autoral cinge-se na 

adjudicação judicial dos imóveis com aplicação de multa contratual pelo 

atraso e condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por 

dano moral e dano material. O recebimento da inicial e postergação da 

análise do pedido de tutela de urgência deram-se no pronunciamento de id. 

13767426. Realizada audiência de conciliação, as partes entabularam 

acordo acerca da entrega de documentação para escrituração dos 

imóveis (id. 14850959), avença homologada no pronunciamento de id. 

15907595 com suspensão do feito até a data fixada para cumprimento da 

obrigação. Os autores informaram o descumprimento do acordo, pedindo o 

prosseguimento da demanda (id. 18487150). Considerando que a empresa 

requerida foi citada (id. 15077042) e não ofereceu contestação, sua 

revelia foi decretada ao id. 18948707. O requerido Adom ofereceu 

contestação ao id. 20278364 arguindo a preliminar de ausência de 

legitimidade passiva, dizendo que não faz mais parte do quadro societário 

da empresa vendedora dos imóveis, não tendo pactuado negócio jurídico 

com os autores em nome próprio e não lhe advindo responsabilidade 

pessoal por obrigação da empresa; também suscitando a ausência de 

interesse processual; ainda contrapôs-se à pretensão autoral arguindo 

não possuir responsabilidade pelas obrigações assumidas no contrato 

firmado entre os requerentes e a empresa requerida. A requerente 

impugnou a peça defensiva ao id. 21237294, rebatendo as preliminares 

arguidas e os argumentos de defesa e ratificando os argumentos de sua 

pretensão. Os litigantes foram instados a se manifestar sobre as provas 

que pretendiam produzir (id. 28302610), mas os autores pediram o 

julgamento antecipado do mérito (id. 28801870) enquanto os requeridos 

mantiveram-se silentes (id. 30644032). É o relatório. Fundamento e decido. 

Denoto que no feito há uma confusão acerca dos reais litigantes da 

demanda, mais especificamente dos requeridos. Isto porque houve a 

citação de Ronivaldo e Darciano e até decretação da revelia destes, 

quando, na verdade, foram indicados na inicial apenas como sócios 

representantes da empresa Construtora e Incorporadora 2 Irmãos LTDA, 

verdadeira requerida. Portanto, ambos não são partes na demanda, tão 

somente representantes da empresa requerida. Entretanto, ressalto que a 

mesma situação não se estende a Adom Thomazi, considerando que a 

conjunção “e” utilizada pelos autores na petição inicial antes do nome de 

Adom indica a adição de outra parte. Logo, a demanda tem como 

requerentes Elton Guadagnin, Eliane Guadagnin Rais e Charles Henri Rais 

Filho e requeridos Construtora e Incorporadora 2 Irmãos LTDA e Adom 

Thomazi. O requerido Adom Thomazi demonstra ter se retirado da 

sociedade da empresa Construtora e Incorporadora 2 Irmãos LTDA em 07 

de outubro de 2011, através da alteração contratual nº 05 (id. 20279114), 

antes mesmo da celebração dos contratos envolvendo os autores e a 

empresa (18/07/2012 – id. 9853817 e 19/07/2012 – id. 9854015). Embora a 

responsabilidade do sócio que cede suas cotas permaneça por dois anos 

depois de averbada a modificação do contrato social, em solidariedade 

com o sócio cessionário (artigo 1.003 do Código Civil), porém a 

responsabilidade refere-se às obrigações que “tinha” como sócio, 

referindo-se, portanto, àquelas contraídas no período que em ostentava a 

condição de sócio da empresa. Como se não bastasse, a empresa 

requerida é sociedade limitada, razão pela qual a responsabilidade de 

cada sócio é restrita ao valor da quota (artigo 1.052 do Código Civil), 

inexistindo, portanto, responsabilidade do patrimônio pessoal dos sócios. 

Logo, inexiste legitimidade para que o ex-sócio Adom Thomazi integre o 

polo passivo da demanda, devendo o feito ser extinto sem resolução de 

mérito com relação a ele. Considerando que a preliminar de ausência de 

interesse processual:de foi arguida com fulcro na ausência de 

responsabilidade do sócio Adom Thomazi, o reconhecimento de sua 

ilegitimidade passiva prejudicou o exame da questão prévia, razão pela 

qual deixo de examiná-la. Remanesce no polo passivo da demanda 

apenas a requerida Construtora e Incorporadora 2 Irmãos LTDA, 

declarada revel por não ter oferecido contestação. O feito encaminha-se 

para o julgamento antecipado do pedido por força do artigo 355, inciso II, 

do CPC, contudo, vislumbro, neste momento, a necessidade de conversão 

do feito em diligência em prol do princípio de verdade real, bem como 

averiguação da presença de interesse processual, sem o qual ninguém 

pode postular em juízo (CPC, artigo 17). Denoto que a lide cinge-se na 

necessidade de transferência da propriedade de bens imóveis objeto de 

negócio jurídico havido entre os litigantes e que o Código Civil exige o 

registro do título translativo para a transferência da propriedade de bens 

imóveis (inteligência dos artigos 1.227 e 1.245, § 1º). Todavia, existe 

enunciado da I Jornada de Direito Civil equiparando-se a promessa de 

compra e venda devidamente quitada ao título translativo (enunciado 

número 87 do CJF/STJ) e há no caso em concreto recibo de quitação 

quanto ao apartamento 109 (id. 9853963); possivelmente há documento 

semelhante para o apartamento 112, contudo não houve a juntada dos 

autos. Ademais, não há documento do cartório de registro de imóvel que 

indique a negativa de averbação dos documentos e transferência dos 

imóveis e o motivo para tanto. Portanto, converto o feito em diligência e 

determino a intimação dos requeridos para acostarem o recibo de quitação 

do apartamento 112, bem como comprovarem a negativação de 

transferência supostamente realizada pelo cartório de registro de imóvel, 

juntando documento que demonstre o motivo para tanto, tudo no prazo de 

15 (quinze) dias. Havendo transcurso in albis do prazo, certifique-se. 

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

Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1003065-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE GONCALVES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA OAB - MT0020025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MORENO LAPORTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Autos nº 1003065-62.2018.8.11.0037 Vistos. 

Diante da juntada completa do contrato de compra e venda objeto da ação 

(id. 20545558) e visando evitar qualquer cerceamento de defesa, 

garantindo ao requerido o contraditório, determino a intimação da parte 

demandada oportunizando que se manifeste sobre o documento no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo, ainda, requerer prova suplementar. Em caso 

de decurso do prazo, certifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004698-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SCHMIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

banco bradesco s/a (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004698-45.2017.8.11.0037. Vistos. Trata-se de Ação de Indenização c/c 

Tutela de Urgência Liminarmente Inaudita Altera Parte proposta por 

DOUGLAS SCHIMIDT contra BANCO BRADESCO S/A, ambos qualificados. 

Aduz que trabalha na empresa Mantiqueira Alimentos, na função de 

caminhoneiro, recebendo por mês o valor de R$ 2.727,86 (dois mil 

setecentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos) com acréscimo 

de diárias no valor de R$ 1.135,00 (um mil cento e trinta e cinco reais). 

Informa que possui crédito pessoal via contrato 319754723, parcelado em 

20 parcelas no valor de R$ 564,35 (quinhentos e sessenta e quatro reais 

e trinta e cinco centavos) e cartão de crédito no valor de R$ 5.808,74 

(cinco mil oitocentos e oito reais e setenta e quatro centavos). Relata que 

na data de 04 de agosto de 2017 foi creditado todo valor de sua conta 

corrente, restando um débito negativo de R$ 2.592,74 (dois mil quinhentos 

e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos), não identificando o 

banco sobre quais pagamentos se tratava o desconto. Alega que o 

requerido descontou todo o valor de seu salário, inclusive o valor das 

diárias recebidas, a qual era utilizada para manutenção do caminhão e que 

com os descontos, ficou impossibilitado de efetuar o pagamento de conta 

de luz, agua, telefone, aluguel, subsistindo com ajuda de terceiros. 

Requereu a concessão de tutela de urgência para que o requerido faça o 

retorno á conta dos valores dela descontados. No mérito, pugnou pela 

condenação do requerido ao pagamento do valor devido a titulo de desvio 

dos valores e reembolso do salário depositado, acrescido com juros e 

mora, bem como ao pagamento de dano moral. A tutela antecipada foi 

indeferida no ID 10399638. Realizada audiência de conciliação, não houve 

proposta de acordo em razão da ausência do autor (ID. 11466861). 

Naquela ocasião o requerido pleiteou a aplicação de multa de 2% ao autor, 

nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. O demandado ofereceu 

contestação no ID 11750054, preliminar de falta de interesse de agir. 

Requereu ainda a improcedência da demanda, ante a ausência de 

pretensão resistida. A demandante impugnou a peça defensiva rebatendo 

os argumentos postos e ratificando os termos de sua pretensão (id. 

11889049). Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, 

somente o requerido se manifestou (ID. 16359391), pugnando pelo 

julgamento antecipado da lide. É o breve relato. Decido. Após relatar os 

autos para proferir sentença, e observando que a parte autora afirma que 

foi descontado de sua conta bancária o valor total de R$ 6.146,99 

(-2.592,74 + 3.554,25), verifico que o extrato bancário juntado não informa 

exatamente a ocorrência de tais descontos. Assim, CONVERTO O 

JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. Desta forma, intime-se a parta autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o extrato detalhado de sua 

conta bancária, onde consta de forma expressa quais os valores exatos 

que foram descontados pelo banco requerido. Após, tornem os autos 

conclusos para sentença. Às providências. Primavera do Leste/MT, 232 

de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001202-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COTTON-LINK ARAMES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001202-08.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: COTTON-LINK ARAMES LTDA - ME Vistos. 

Considerando o requerimento de aditamento da inicial (ID nº 30588386), 

proceda-se a intimação do executado COTTON-LINK ARAMES LTDA – ME 

para se manifestar nestes autos, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o 

prazo, certifique-se e remetam-se os autos conclusos para deliberações. 

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

Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005848-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

BARATAO GAS E AGUA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1005848-90.2019.8.11.0037 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT EXECUTADO: BARATAO GAS E AGUA LTDA - ME, 

PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA Vistos. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB em face de 

BARATAO GAS E AGUA LTDA - ME e PAULO HENRIQUE PEREIRA DA 

SILVA, todos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 31413605, as 

partes realizaram composição amigável nestes autos e pugnaram pela 

homologação do acordo e a suspensão do feito até a liquidação final da 

dívida. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que houve acordo judicial entre as partes litigantes, devidamente 

representadas por seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, 

razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, 

requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram 

ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, 

devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado no ID nº 31413605, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo. 

Ante a renúncia do prazo recursal, e considerando que o acordo abarca 
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200 parcelas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Havendo descumprimento do acordo, as partes poderão pugnar pelo 

desarquivamento deste feito e seu regular prosseguimento. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 

2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002054-27.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. E. E. D. G. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. &. P. P. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002054-27.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA 

REQUERIDO: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO 

CAUTELAR DE ARRESTO E REMOÇÃO DE PRODUTO (SOJA) ajuizada por 

BAYER S.A. em face de WILSON ROMAGNOLI, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que os autos 

foram dis t r ibuídos por  dependênc ia  ao processo n º 

1001969-41.2020.8.11.0037, o qual tramita na 2ª Vara Cível desta 

Comarca. Ante o exposto, a fim de evitar eventuais decisões 

contraditórias, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e 

julgar este feito, razão pela qual restituo os autos à Secretaria para a 

devida remessa à redistribuição para a 2ª Vara Cível desta Comarca, com 

as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004618-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CAMARGO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1004618-13.2019.8.11.0037 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: RENATO CAMARGO 

DE ALMEIDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

ajuizada por OMNI FINANCEIRA S/A em face de RENATO CAMARGO DE 

ALMEIDA, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 31411564 , 

a parte autora pugnou pela desistência e extinção do feito. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, de modo 

que a sua extinção é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

pedido de desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Custas, se houverem, pela parte autora. Sem 

honorários, visto que não se formou o contraditório. Procedam-se as 

baixas necessárias no Sistema RENAJUD, caso já tenha havido a inclusão 

de restrições por este Juízo. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

23 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000128-11.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. A. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000128-11.2020.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: NAYARA CRISTINA ALVES BASILIO 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de NAYARA 

CRISTINA ALVES BASILIO, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Alega que firmou Contrato de Financiamento com a requerida, formulado 

com base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está 

regularmente formalizado entre as partes, para aquisição do bem: 

Marca/Modelo TOYOTA COROLLA SEDAN FLEX, chassi nº 

9BRBB48E9A5078610, ano/modelo 2009/2010, cor PRETA, placa EJG7395 

e RENAVAM 148888755. Aduz que o requerido deixou de adimplir as 

parcelas, e requereu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo 

alienado. No Id nº 28091194, liminar de busca e apreensão, esta 

devidamente cumprida, conforme auto de busca, apreensão e depósito 

constante no Id nº 29331150. Devidamente citada (Id nº 

29327491/29331150), a parte requerida não apresentou contestação, 

conforme certidão juntada no Id nº 30698899. No Id nº 31290950, 

manifestação da parte autora requerendo julgamento antecipado da lide. É 

o relato. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que, o 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão 

pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da 

razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O 

processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. A parte requerida foi devidamente citada (Id nº 

29327491/29331150), contudo, não contestou a ação e não efetuou o 

depósito judicial da integralidade da dívida, sendo, portanto, revel, de modo 

que é cabível o julgamento antecipado da lide com fundamento no artigo 

355, II do Código de Processo Civil. Nesse passo, em que pese tal 

presunção ser relativa, as alegações do autor encontram respaldo no 

conjunto probatório acostado com a inicial, que comprova o negócio 

entabulado entre as partes, bem como nos documentos que demonstram a 

constituição em mora da requerida. Presumindo-se que os fatos alegados 

na inicial são verdadeiros, impõe-se, assim, a procedência da ação, a fim 

de consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do bem em prol da 

instituição financeira contratada, ora requerente. Ademais, insta consignar 

que para a concessão da busca e apreensão prevista no artigo 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, faz-se necessário a comprovação da mora e, 

ainda, o inadimplemento do devedor, requisitos estes demonstrados nos 

autos. Nesse sentido, entende o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. 1. Mora configurada mediante notificação extrajudicial 

encaminhada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos. 

Validade. 2. Constitucionalidade do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69. 3. 

Revelia. Inexistência de prova inequívoca do pagamento. Mora 

configurada. Manutenção da sentença de procedência. RECURSO 

IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70045048493, Décima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, 

Julgado em 19/04/2012)”. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONSOLIDAR A POSSE E A PROPRIEDADE PLENA DO BEM em favor da 

parte requerente, possibilitando a expedição de novo certificado de 

registro e venda extrajudicial dos bens. Ainda, CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil). Oficie-se ao DETRAN desta Comarca, comunicando a 

autorização para proceder à transferência para a parte requerente ou a 

terceiros que indicar. Transitada em julgado a sentença, certifique-se. 

Após, arquivem-se os autos com as devidas baixa na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe. Intimem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 23 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002108-90.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIR BRUNETTA (REQUERIDO)

HELIO BRUNETTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002108-90.2020.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO RABOBANK 

INTERNATIONAL BRASIL S/A REQUERIDO: HELIO BRUNETTA, ELOIR 

BRUNETTA Vistos. Cumpra-se na forma deprecada. Verificada que esta 

precatória não está instruída com os documentos necessários e 

comprovantes de pagamentos das custas e diligências, ou comprovação 

do deferimento da justiça gratuita, intime-se para regularização e devido 

preenchimento de tais requisitos. Após, devolvam-se os autos à origem 

com as homenagens deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações 

de estilo. Promovam-se as diligências necessárias, inclusive, se 

necessário, fora do expediente forense e em plantão judicial. 

Independentemente de nova conclusão: a) Após o cumprimento ou 

resultado negativo da diligência, devolvam-se os autos à origem com as 

homenagens deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações de estilo; 

b) Constatando que o ato deva ser praticado em outra comarca, diante do 

caráter itinerante, remeta-se a deprecata, oficiando-se a origem e 

anotando-se. Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando as 

informações. Via digitalmente assinada da decisão e devidamente instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 23 de abril de 2.020. - Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001480-04.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER OAB - RS62993 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GOELLNER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001480-04.2020.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCIOSI & ASSMANN 

LTDA REQUERIDO: FERNANDO GOELLNER Vistos. Cumpra-se na forma 

deprecada. Verificada que esta precatória não está instruída com os 

documentos necessários, intime-se para regularização e devido 

preenchimento de tais requisitos. Após, devolvam-se os autos à origem 

com as homenagens deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações 

de estilo. Promovam-se as diligências necessárias, inclusive, se 

necessário, fora do expediente forense e em plantão judicial. 

Independentemente de nova conclusão: a) Após o cumprimento ou 

resultado negativo da diligência, devolvam-se os autos à origem com as 

homenagens deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações de estilo; 

b) Constatando que o ato deva ser praticado em outra comarca, diante do 

caráter itinerante, remeta-se a deprecata, oficiando-se a origem e 

anotando-se. Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando as 

informações. Via digitalmente assinada da decisão e devidamente instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 23 de abril de 2.020. - Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002077-70.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FRANCISCA TERRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002077-70.2020.8.11.0037. AUTOR(A): TEREZINHA FRANCISCA TERRA 

PINTO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Da análise dos 

autos, verifico que a parte autora coleciona aos autos apenas extrato 

para declaração de imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo 

dos empréstimos contratados, não comprovando que seu único 

rendimento provém do benefício recebido. Assim, para melhor análise do 

pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na 

inicial, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda), sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001336-30.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZA UMBELINA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001336-30.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): FLORIZA UMBELINA CAMPOS REU: ITAU UNIBANCO S/A 

Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela parte autora das custas e honorários lhes importará em 

prejuízo próprio. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo 

Civil reza que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei 

1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de 

provas, pode indeferir o pedido. No caso dos autos, intimada a parte 

requerente para comprovar que seu único rendimento provém do benefício 

recebido do INSS, esta não trouxe qualquer documento que evidenciasse 

tal argumento, limitando-se a ratificar o pedido de gratuidade da justiça. 

Assim, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte autora, não há como ser 

deferido o requerimento de justiça gratuita. Reputo ausente comprovação 

robusta da situação de impossibilidade econômica e financeira da parte 

requerente, não bastando para tanto a alegação de que não tem 

condições econômicas para arcar com as custas processuais. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000776-25.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR RODRIGUES OSORIO - ME (EXECUTADO)

VALDECI RODRIGUES OSORIO (EXECUTADO)

MARCIA APARECIDA NESPOLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1000776-25.2019.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO VALDECIR RODRIGUES OSORIO - ME e outros (2) Vistos. 

Defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros das partes 

executadas, cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de R$ 

125.919,18 (cento e vinte e cinco mil, novecentos e dezenove reais e 

dezoito centavos). Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. A indisponibilidade dos ativos 

financeiros deverá limitar-se ao valor indicado na execução. Realizado o 

bloqueio, as partes executadas deverão ser intimadas, nos termos do 

artigo 854 do Código de Processo Civil. Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista 

o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na 
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ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002069-93.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ALVORADA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN GUSTAVO WESSNER (REQUERIDO)

VALMIR LUIZ WESSNER (REQUERIDO)

VANDERLISE TERESINHA BAMBERG WESSNER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002069-93.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA REQUERIDO: VALMIR LUIZ 

WESSNER, VANDERLISE TERESINHA BAMBERG WESSNER, WILLIAN 

GUSTAVO WESSNER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA 

ENTREGA DE COISA CERTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E 

LIMINAR ajuizada por AGRÍCOLA ALVORADA em face de VALMIR LUIZ 

WESSNER, VANDERLISE TERESINHA BAMBERG WESSNER e WILLIAN 

GUSTAVO WESSNER, todos devidamente qualificados nos autos. Aduz 

que os executados emitiram, em 15/10/2018, Cédula de Produto Rural n. 

03/2020-SOJA, com obrigação de entregar à exequente a quantia de 

9.651.600kg (nove milhões, seiscentos e cinquenta e um mil e seiscentos 

quilogramas) de Soja, equivalente a 160.860 (cento e sessenta mil 

oitocentos e sessenta) sacas de soja de 60 kg cada, em quatro parcelas, 

referente as safras de 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. 

Alega que, em garantia ao cumprimento da obrigação de entrega assumida 

com a CPR, foi dado em penhor cedular de primeiro grau de preferência e 

sem concorrência com terceiros, a mesma quantidade de penhor 

prometida para entrega, a ser produzido nos imóveis rurais de matrícula nº 

17.042, 14.790, 14.788, 17.043, 16.786, 16.785, 16.787, 16.788, 16.783 e 

16.784, todas do CRI de Paranatinga/MT. Assevera que, em 21/05/2019, 

as partes aditaram a cédula, aumentando a obrigação de entrega e o 

penhor para 144.000 sacas de soja anual, bem como a área de formação 

da lavoura. Aduz que a parcela referente a safra de 2019/2020 

encontra-se vencida desde 28/02/2020, porém os executados entregaram 

cargas em favor da exequente aquém da capacidade da lavoura, o que 

motivou à exequente, através de seu preposto, a fiscalizar a lavoura, 

constatando o desvio do produto objeto de penhor através do depósito em 

armazém diverso do pactuado na cédula. Informa que notificaram os 

executados, os quais, em contra-notificação, confessaram o desvio, mas 

garantiram a entregar produto para quitação da CPR, sem, contudo, 

cumprir com o combinado até o momento, bem como que exequente 

contatou alguns motoristas que prestaram serviços para os executados, 

que confirmaram que depositaram produto da lavoura empenhada no 

armazém da empresa INDIANA AGRI. Assim, requer seja determinado o 

arresto da quantidade de 34.720 sacas soja, que estejam depositados em 

nome dos executados no armazém da empresa INDIANA AGRI, bem como 

que seja autorizando que o produto arrestado seja removido para depósito 

no armazém de propriedade da parte exequente. É o relatório. Decido. De 

acordo com artigo 294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória 

pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela provisória de 

urgência, cautelar ou antecipada, poderá ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental. Para a concessão da tutela cautelar de 

urgência a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Infere-se ainda do artigo 301 do Código de Processo Civil 

que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem 

assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de 

bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. No caso, extrai-se que 

a probabilidade do direito aparentemente está comprovada pela juntada de 

título executivo extrajudicial, qual seja, a Cédula de Produto Rural e seu 

aditivo (ID nº 31393215/31393219), bem como o perigo de dano ou risco 

útil ao resultado do processo restou claramente configurado, ante a 

inadimplência das partes executadas, vez que deveriam proceder o 

depósito da soja em armazém de propriedade da exequente em 28 de 

fevereiro e, em que pese notificados (ID nº 31394142), até o momento, 

não houve a entrega da totalidade produto conforme acordado. Outrossim, 

por se tratar de produto de fácil comercialização (soja), e estando no 

período de colheita, a protelação do pedido liminar para momento posterior 

à citação poderá prejudicar a pretensão inicial. Neste sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - 

CÉDULA DE PRODUTO RURAL - ENTREGA DE SOJA - LIMINAR DE 

ARRESTO - DEFERIDA - CAUÇÃO OFERTADA - REQUISITOS 

PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Comprovado ser legítima credora da obrigação que se encontra vencida 

há mais de ano, sem que houvesse o adimplemento, bem como que o 

produto objeto de entrega é de fácil comercialização, possível, portanto, a 

alienação a terceiros, presentes os requisitos para a concessão da liminar 

de arresto. (N.U 0047435-31.2016.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. LIMINAR 

DEFERIDA SEM OITIVA DA PARTE ADVERSA. POSSIBILIDADE. PODER 

GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. REQUISITOS DEMONSTRADOS. 1. 

Verificados os critérios necessários à concessão da tutela de urgência de 

natureza cautelar, na modalidade arresto (fumus boni iuris e periculum in 

mora), pode aquela medida ser decretada pelo juiz, à guisa de seu poder 

geral de cautela, e independentemente da oitiva da parte adversa, com o 

fito de garantir o direito perseguido. 2. Na hipótese dos autos, a 

probabilidade do direito alegado pela parte se mostrou pela existência da 

dívida, uma vez que o feito foi instruído com título executivo extrajudicial; 

enquanto o risco ao resultado útil do processo se justificou pelas 

pendências financeiras da agravante, além de acordo descumprido. 3. A 

concessão de liminar é ato de livre convencimento do magistrado, no 

exercício do seu poder geral de cautela, e apenas a demonstração 

inequívoca e irrefutável da ilegalidade, teratologia ou arbitrariedade enseja 

a revisão do ato agravado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO MAS 

D E S P R O V I D O .  ( T J G O ,  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n . 

5272597-13.2016.8.09.0000, Rel. Wilson Safatle Faiad, 6ª Câmara Cível, 

julgado em 24/08/2017, DJe de 24/08/2017). Desta forma, preenchidos os 

requisitos necessários ao deferimento da medida como forma de 

resguardar o direito do exequente, bem como pelos motivos acima 

expostos, DEFIRO A TUTELA e, em consequência, determino o arresto de 

34.720 sacas de soja de 60 kg cada, depositadas em nome dos 

executados no armazém da empresa INDIANA AGRI, bem como autorizo a 

remoção do produto arrestado para o armazém indicado na exordial, de 

propriedade da parte exequente, tudo condicionado a prestação de 

caução idôneo. Ressalto que o produto do arresto deverá ser depositado 

sob a responsabilidade da exequente, posto que figurará como 

depositário, ficando vinculado a este juízo, de forma que não poderá 

liberar ou vender a soja arrestada sem autorização judicial. DETERMINO 

que a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente a matrícula 

do imóvel oferecido em caução, sob pena de revogação da liminar. Sem 

prejuízo, citem-se as partes executadas para efetuarem a individualização 

e a entrega de 34.720 (trinta e quatro mil, setecentos e vinte) sacas de 

soja de 60 kg (sessenta quilogramas) cada, conforme descrito no Contrato 

de Arrendamento de Imóvel Rural para Exploração de Atividade Rural, no 

prazo de 15 (quinze) dias (artigo 806 do Código de Processo Civil), ou, 

impugnar a escolha (artigo 812 do Código de Processo Civil). Caso os 

executados entregue a coisa, lavre-se o respectivo termo (artigo 807, 

Código de Processo Civil), intimando-se a parte exequente para 

manifestar-se. Não sendo entregue ou depositada a coisa, expeça-se 

mandado de busca e apreensão (artigo 806, § 2º, Código de Processo 

Civil). Caso alienado a coisa já litigiosa, expeça-se mandado contra o 

terceiro adquirente (artigo 808, Código de Processo Civil). Fixo, desde já, 

os honorários advocatícios na razão de 10% (dez) por cento sobre o 

valor da causa, bem como multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia 

de atraso, nos termos do artigo 806, § 1º, do Código de Processo Civil. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 

340 do CPC. Intime-se. Cumpra-se, com urgência, nos termos dos artigos 

4º, inciso II, e 5º, parágrafo único, da Resolução nº 313/2020 do Conselho 

Nacional de Justiça. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005505-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT11746-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005505-31.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: REFRIGERANTES MARAJA S.A. 

EXECUTADO: SANTO ANTONIO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - 

ME Vistos. Ante a petição retro, proceda-se a intimação do oficial de 

justiça para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 23 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004508-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINVALDO MARTINS MELLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004508-82.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: SINVALDO MARTINS MELLO Vistos. Defiro o pedido retro. 

Proceda-se a citação da parte executada no endereço indicado, conforme 

requerido pela parte autora no ID 31110022. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001112-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEANPAULO ADAO DONIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001112-97.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: JEANPAULO ADAO DONIN Vistos. Inicialmente, constato que 

o pedido de justiça gratuita em favor da parte requerida foi indeferido, ante 

a ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, 

conforme decisão de Id nº 12531869. Verifico, ainda, que a parte 

requerida, em sede de contestação, propôs reconvenção (Id nº 8143570), 

atribuindo ao valor da causa o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

no entanto, considerando o indeferimento da justiça gratuita, é dever do 

reconvinte o pagamento das custas processuais de distribuição. Desse 

modo, intime-se a parte requerida/reconvinte, para comprovar o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da reconvenção, nos termos dos artigos 290 e 321, 

parágrafo único, do referido códex. Após, concluso. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 23 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005668-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARQUES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005668-11.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ANDERSON MARQUES 

SANTANA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a presente demanda versa sobre a 

cobrança das despesas médicas pagas pelo autor em virtude do acidente 

de trânsito ocorrido em 12/12/2015. Em consulta ao sistema PJE, constato 

a existência da ação de cobrança do de seguro obrigatório (DPVAT), 

distribuída sob o nº 1005142-44.2018.811.0037, em trâmite junto à este 

juízo, envolvendo as mesmas partes e o mesmo fato. Observo, ainda, que 

no processo supracitado houve a realização de perícia médica, no 

entanto, não possuí sentença proferida. Assim, para evitar decisões 

conflitantes, proceda-se a associação deste feito com os autos nº 

1005142-44.2018.811.0037, para que as demandas sejam julgadas 

simultaneamente. Sem prejuízo, torno nulo o despacho de Id nº 27891757, 

considerando a desnecessidade da realização de perícia médica neste 

feito. Aguardem-se o andamento nos autos associados, após, remetam-se 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001302-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W.T.S.I. INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

WELVYS THIERS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1001302-60.2017.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO W.T.S.I. INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME e outros 

Vistos. Ante a impossibilidade de citar a parte executada pessoalmente 

cite-a, via edital com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere 

realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos do Código 

de Processo Civil. Após, em caso de inércia da parte executada no prazo 

previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão. Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no prazo 

legal. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004232-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M C GOMES DAVID - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004232-51.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE 

EXECUTADO: M C GOMES DAVID - ME Vistos. Defiro o requerimento de 

penhora on line em nome da parte executada no valor atualizado da dívida, 

que perfaz o montante de R$13.630,67 (treze mil seiscentos e trinta reais 

e sessenta e sete centavos). Deve ser consignado que o artigo 835 do 

Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. Realizada a 

penhora, as partes executadas deverão ser intimadas, nos termos do 
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artigo 841 do Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução. Defiro, ainda, o pedido de inclusão 

de restrição aos veículos através do sistema RENAJUD. Procedam-se às 

diligências a fim de se incluir a restrição no veículo registrado em nome 

das partes executadas, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema 

RENAJUD. Outrossim, defiro o pedido de busca de bens através do 

sistema INFOJUD. Procedam-se às diligências a fim de se buscar 

eventuais bens em nome das partes executadas, utilizando-se o Sistema 

INFOJUD. Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda 

das partes executadas, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito. Sem 

prejuízo, proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação 

dos valores bloqueados em favor do exequente, conforme os dados 

bancários indicados de ID nº 24364115, atentando-se para as novas 

determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que 

dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para gerenciar os depósitos judiciais. Após, intime-se a parte 

exequente para manifestar-se sobre o pagamento integral da divida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000460-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. E. TRANSPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000460-17.2016.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: R. E. TRANSPORTADORA 

LTDA Vistos. Compulsando os autos, verifico que não foi possível efetuar 

a apreensão do bem, de modo que defiro o pedido de restrição do veículo 

via RENAJUD. Outrossim, conforme entendimento já pacificado pela 

jurisprudência pátria, mostra-se cabível a inserção de restrição de 

circulação, via RENAJUD, nas ações de busca e apreensão, no escopo de 

efetivar o cumprimento da decisão liminar, quando válida a notificação 

extrajudicial realizada, e inexistindo elementos que fragilizem a mora do 

devedor. Neste sentido, cita-se jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

BLOQUEIO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 

HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO 

STJ. 1. É possível o lançamento de restrição de circulação, via RENAJUD, 

para efetivação da tutela pretendida. 2. Agravo em Recurso Especial 

conhecido. Recurso Especial conhecido e não provido. (STJ; AREsp 

1.291.004; Proc. 2018/0109149-3; MG; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 

18/06/2018; DJE 21/06/2018; Pág. 4234) Ante o exposto, defiro o pedido 

de inclusão de restrição ao veículo indicado na exordial, através do 

sistema RENAJUD. Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição 

no veículo registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005460-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILANIA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005460-27.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: SILANIA MARIA DA 

SILVA Vistos. Compulsando os autos, verifico que não foi possível efetuar 

a apreensão do bem, de modo que defiro o pedido de restrição do veículo 

via RENAJUD. Outrossim, conforme entendimento já pacificado pela 

jurisprudência pátria, mostra-se cabível a inserção de restrição de 

circulação, via RENAJUD, nas ações de busca e apreensão, no escopo de 

efetivar o cumprimento da decisão liminar, quando válida a notificação 

extrajudicial realizada, e inexistindo elementos que fragilizem a mora do 

devedor. Neste sentido, cita-se jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

BLOQUEIO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 

HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO 

STJ. 1. É possível o lançamento de restrição de circulação, via RENAJUD, 

para efetivação da tutela pretendida. 2. Agravo em Recurso Especial 

conhecido. Recurso Especial conhecido e não provido. (STJ; AREsp 

1.291.004; Proc. 2018/0109149-3; MG; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 

18/06/2018; DJE 21/06/2018; Pág. 4234) Ante o exposto, defiro o pedido 

de inclusão de restrição ao veículo indicado na exordial, através do 

sistema RENAJUD. Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição 

no veículo registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002044-80.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA DE ALMEIDA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA KLIMIUK OAB - MT18089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN MACEDO DELNONDES (EXECUTADO)

KLEBSON DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002044-80.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: ILDA DE ALMEIDA ALVES 

EXECUTADO: KLEBSON DOS SANTOS SILVA, JONATAN MACEDO 

DELNONDES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL ajuizada por ILDA DE ALMEIDA ALVES em face de 

JONATAN MACEDO DELNONDES e KLEBSON DOS SANTOS SILVA, todos 

devidamente qualificadas nos autos. Citem-se as partes executadas para 

pagarem a dívida no valor de R$ 66.311,00 (sessenta e seis mil, trezentos 

e onze reais), acrescida das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10%, no prazo de 03 

(três) dias, a contar da citação. Do mandado de citação deverá constar, 

também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de 

Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimações dos executados. A penhora recairá 

sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros forem 

indicados pelas partes executadas e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente. Não encontrados os executados, 

havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao 

arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o 

processo na forma do artigo 830 do Código de Processo Civil. Formalizada 

a penhora por qualquer dos meios legais, dela serão imediatamente 

intimados os executados. A intimação da penhora será feita ao advogado 

dos executados ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se 

não houver constituído advogado nos autos, os executados serão 

intimados pessoalmente, de preferência por via postal. Ressalte-se que os 

executados devem permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiéis 

depositários, se não houver oposição do autor. Caso não sejam 

localizados bens, os executados devem ser intimados a indicá-los em 

cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, se constatada a omissão (artigo 774 do CPC). Os executados 

deverão ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de 

Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Os 

executados poderão apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 
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valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que os executados requeiram o 

pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, artigo 916). Ficam os executados advertidos de que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. As citações, intimações e penhoras 

realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do Código de Processo 

Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828 do 

Código de Processo Civil, desde que com selo de autenticidade. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 23 de 

abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002044-80.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA DE ALMEIDA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA KLIMIUK OAB - MT18089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN MACEDO DELNONDES (EXECUTADO)

KLEBSON DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente, Provimento nº 56/2007-CGJ e 

PORTARIA CGJ N. 142 de 8/11/2019, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado de outra localização, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado. Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, por meio da opção "cumprir 

diligência na: outra comarca" e informar os dados do zoneamento para o 

devido cumprimento, devendo ser encaminhado a este Juízo a guia de 

recolhimento e o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da 

CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001823-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFRANIO JOSE RIBEIRO (REU)

NAJLA CAMARGO DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001823-34.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 

REU: AFRANIO JOSE RIBEIRO, NAJLA CAMARGO DA SILVA Vistos. 

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por PRIMAVERA DO 

LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA em face de AFRANIO JOSE 

RIBEIRO e NAJLA CAMARGO DA SILVA, todos devidamente qualificados 

nos autos. Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença. Expeça-se mandado 

de intimação as partes executadas para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

procedam-se com a restituição de posse do imóvel objeto da demanda, 

conforme o a clausula quinta do acordo homologado. Para o caso de 

descumprimento desta ordem, fica desde já fixado a multa diária no valor 

de R$100,00 (cem reais) por dia de atraso, para as partes requeridas. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001823-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFRANIO JOSE RIBEIRO (REU)

NAJLA CAMARGO DA SILVA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000677-21.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000677-21.2020.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: SIRLEI TRINDADE Vistos. Ante o cumprimento do mandado de 

busca e apreensão (ID nº 29224809), oficie-se o Juízo de origem da 2ª 

VARA CÍVEL de NOVA XAVANTINA –MT. Após, certifique-se e 

arquive-se definitivamente o feito, com as baixas e anotações 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003008-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO SOARES VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003008-44.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT REQUERIDO: 

ADAO SOARES VIEIRA Vistos. Compulsando os autos, verifico que não 

foi possível efetuar a apreensão do bem, de modo que defiro o pedido de 

restrição do veículo via RENAJUD. Outrossim, conforme entendimento já 

pacificado pela jurisprudência pátria, mostra-se cabível a inserção de 

restrição de circulação, via RENAJUD, nas ações de busca e apreensão, 

no escopo de efetivar o cumprimento da decisão liminar, quando válida a 

notificação extrajudicial realizada, e inexistindo elementos que fragilizem a 

mora do devedor. Neste sentido, cita-se jurisprudência: PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. 

POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. É possível o lançamento de restrição de 

circulação, via RENAJUD, para efetivação da tutela pretendida. 2. Agravo 

em Recurso Especial conhecido. Recurso Especial conhecido e não 

provido. (STJ; AREsp 1.291.004; Proc. 2018/0109149-3; MG; Relª Minª 

Nancy Andrighi; Julg. 18/06/2018; DJE 21/06/2018; Pág. 4234) Ante o 

exposto, defiro o pedido de inclusão de restrição ao veículo indicado na 

exordial, através do sistema RENAJUD. Proceda-se às diligências a fim de 

se incluir a restrição no veículo registrado em nome do requerido, junto ao 
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DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. Sem prejuízo, DEFIRO A 

SUSPENSÃO do feito pelo período de 120 (cento e vinte) dias. Decorrido o 

prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 23 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004008-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON GOMES SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004008-45.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: DALTON GOMES 

SANTOS Vistos. Proceda-se a busca do endereço da parte requerida 

através dos convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de pedido de 

informações. Realizadas as diligências, intime-se a parte autora para 

requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 23 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007834-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERUSHKA COLOSSI (EXECUTADO)

SOUZA & COLOSSI LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1007834-16.2018.8.11.0037 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT SOUZA & COLOSSI LTDA. - ME 

e outros Vistos. Compulsando os autos, verifico que no ID nº 21427832 foi 

determinada a citação por edital da parte executada, tendo o curador 

especial apresentado defesa por negativa geral, conforme ID nº 

28711684. Outrossim, os embargos à execução não se confundem com a 

contestação, pois possuem natureza jurídica de ação de conhecimento, 

incidental ao processo de execução. Deste modo, diante da sua natureza 

jurídica, não admitem propositura por "negativa geral", de modo que deverá 

conter alguma das alegações elencadas no artigo 917 do Código de 

Processo Civil, pois o oferecimento de defesa genérica que não traz 

qualquer elemento capaz de desconstituir o título extrajudicial que 

fundamentou a execução. Assim, REJEITO a impugnação por negativa 

geral de ID nº 28711684. Para prosseguimento do feito, defiro o 

requerimento de penhora on line em nome do(s) executado(s) SOUZA & 

COLOSSI LTDA. - ME (CNPJ: 27.286.554/0001-53) e VERUSHKA COLOSSI 

(CPF: 022.337.060-64) no valor atualizado da dívida, que perfaz o 

montante de R$ 23.195,61 (vinte e três mil cento e noventa e cinco reais e 

sessenta e um centavos). Deve ser consignado que o artigo 835 do 

Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. Realizada a 

penhora, as partes executadas deverão ser intimadas, nos termos do 

artigo 841 do Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução. Defiro, ainda, o pedido de inclusão 

de restrição aos veículos através do sistema RENAJUD. Procedam-se às 

diligências a fim de se incluir a restrição no veículo registrado em nome 

das partes executadas, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema 

RENAJUD. Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens nome do(s) 

executado(s) através do sistema INFOJUD. Proceda-se às diligências a fim 

de se buscar eventuais bens em nome da(s) parte(s) executada(s), 

utilizando-se o Sistema INFOJUD. Juntada aos autos cópia das 

declarações de imposto de renda da(s) parte executada(s), deverá o feito 

tramitar sob segredo de justiça, devendo a Secretaria proceder à correta 

identificação do feito. Realizadas as diligências, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 23 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005534-47.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MUNARO COELHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1005534-47.2019.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO FELIPE MUNARO COELHO Vistos. Defiro o pedido de penhora 

on-line de ativos financeiros da parte executada FELIPE MUNARO COELHO 

(CPF: 029.827.691-74), cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado 

de R$67.068,00 (sessenta e sete mil sessenta e oito reais). Deve ser 

consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora. Inclua-se a minuta de 

bloqueio. A indisponibilidade dos ativos financeiros deverá limitar-se ao 

valor indicado na execução. Realizado o bloqueio, as partes executadas 

deverão ser intimadas, nos termos do artigo 854 do Código de Processo 

Civil. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter 

havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ 

(Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens 

não tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora 

que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 22 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000906-15.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARYNIE ELAINE GARCIA SEBASTIAO (EXECUTADO)

K E COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

EDER JOSE VERONEZI VIANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000906-15.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: K E COMERCIO 

VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, KARYNIE ELAINE GARCIA 

SEBASTIAO, EDER JOSE VERONEZI VIANA Vistos. Defiro o pedido de 

penhora on-line de ativos financeiros da parte executada K E COMERCIO 

VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (CNPJ: 02.655.523/0001-00), 

KARYNIE ELAINE GARCIA SEBASTIAO (CPF: 215.097.268-96) e EDER 

JOSE VERONEZI VIANA (CPF: 217.310.588-45), cujo valor da dívida 

perfaz o montante atualizado de R$123.843,28 (cento e vinte e três mil 

oitocentos e quarenta e três reais e vinte oito centavos). Deve ser 

consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora. Inclua-se a minuta de 

bloqueio. A indisponibilidade dos ativos financeiros deverá limitar-se ao 

valor indicado na execução. Realizado o bloqueio, as partes executadas 

deverão ser intimadas, nos termos do artigo 854 do Código de Processo 

Civil. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter 

havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ 

(Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens 

não tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora 

que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 22 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000735-24.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL ANTONIO LOUBACK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1000735-24.2020.8.11.0037 NORIVAL 

ANTONIO LOUBACK BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. Cumpra-se 

integralmente o despacho anterior, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002001-46.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R R GUIMARAES (EXECUTADO)

RONALDO RODRIGUES GUIMARAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002001-46.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: R R GUIMARAES, RONALDO RODRIGUES 

GUIMARAES Vistos. O não recolhimento das custas processuais impõe o 

cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como eventual diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002002-31.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR AGRICOLA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS XINGU LTDA 

(REU)

BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002002-31.2020.8.11.0037. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO REU: BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA, BR 

AGRICOLA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS XINGU LTDA 

Vistos. O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento 

da distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução 

do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016”. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, 

bem como eventual diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002047-35.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DONIVAN DA SILVA DIAS - ME (EXECUTADO)

DONIVAN DA SILVA DIAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002047-35.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT EXECUTADO: DONIVAN DA SILVA DIAS - ME, DONIVAN 

DA SILVA DIAS Vistos. O não recolhimento das custas processuais impõe 

o cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como eventual diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000800-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELEN MOREIRA DOURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000800-53.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ARIELEN MOREIRA DOURADO 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Da análise 

dos autos, verifico que a parte requerente pugna pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, apresentando, para tanto, carteira de 

trabalho, onde seu último vinculo empregatício data do ano de 2013. 

Assim, considerando o lapso temporal de quase 7 (sete) anos, para 

melhor análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita 

da parte requerente, intime-se por meio de seu advogado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada, onde conte seus rendimentos 

mensais atualizados (declaração de imposto de renda e outros), sob pena 

de indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002136-58.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO TOMAZ FERREIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE WARDOWSKI CINTRA MARTINS OAB - PR57151 

(ADVOGADO(A))

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL PLACHA OAB - PR30255 (ADVOGADO(A))

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002136-58.2020.8.11.0037. AUTOR(A): BRUNO TOMAZ FERREIRA - ME 

REU: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - EPP Vistos. O não recolhimento 

das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse 

sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS 

INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 

334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que 

opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como eventual diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002066-41.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAYLMA DIAS MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002066-41.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JAYLMA DIAS MARINHO REU: 

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por JAYLMA DIAS 

MARINHO, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A., ambos qualificados nos autos. Analisando a 

petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos mínimos 

exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 

319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja 

apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre 

esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de 

Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) seleciona os processos que irão participar do mutirão, sendo 

enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e na data da 

sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas com a 

quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de acordo. 

Oportuno ressaltar que até o presente momento não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende esclarecer 

que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual acordo 

somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, por ora, 

deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da assistência 

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

de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002139-13.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS KELLY FOGLIATTO HORTENCIO (REQUERENTE)

LUCIANO CESAR FOGLIATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO PRAXEDES OAB - PR19935 (ADVOGADO(A))

MARILIA MARINS CANEVER RANIERI OAB - PR58770 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE RANIERI OAB - PR54333 (ADVOGADO(A))

ALFREDO ANTONIO CANEVER OAB - PR05097 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA ANDREIA BARBIERI SHIMIZU (REQUERIDO)

FABIO STENIO SHIMIZU (REQUERIDO)

DARCIANO DE SOUZA CAMARGO (REQUERIDO)

MIRIAM SORAYA SHIMIZU (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002139-13.2020.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIANO CESAR FOGLIATTO, 

TAIS KELLY FOGLIATTO HORTENCIO REQUERIDO: FABIO STENIO 

SHIMIZU, PAULA ANDREIA BARBIERI SHIMIZU, MIRIAM SORAYA SHIMIZU, 

DARCIANO DE SOUZA CAMARGO Vistos. O não recolhimento das custas 

processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a consequente 

extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se 

precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 

290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) 

-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe 

embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 
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advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como eventual diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000422-63.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1000422-63.2020.8.11.0037 

APARECIDO LOURENCO DO CARMO Banco Safra S-A Vistos. Cumpra-se 

integralmente o despacho anterior, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000702-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VILELA BORGES OAB - SP0153893A (ADVOGADO(A))

ANDRE FARHAT PIRES OAB - SP164817 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIOS LUIZ FRANCESCHET (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000702-68.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: AGRO AMAZONIA PRODUTOS 

AGROPECUARIOS S.A. EXECUTADO: VINICIOS LUIZ FRANCESCHET 

Vistos. Defiro o pedido retro. Proceda-se a citação da parte executada no 

endereço indicado, conforme requerido pela parte autora no ID 31094136. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 23 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003446-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA XAVANTE S/S LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UMAR TAYAR (REU)

ESPÓLIO DE WALTER TAIAR (REU)

NILZE SEBASTIANA AVANCINI TAYAR (REU)

SALMA TAYAR MURAD (REU)

ANTONIETTA ATHIE TAYAR (REU)

RICARDO ELIAS TAYAR (REU)

MURAD ABU MURAD (REU)

JOSE CARLOS TAYAR (REU)

ROBERTO TAYAR (REU)

IVETE TAYAR (REU)

Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

HALID MAHMOUD DARWICHE (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ASSAAD MOHAMAD ASSAAD (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE BORTOLON (CONFINANTES)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, informo ao requerente que, nos termos do 

artigo 1.210 da CNGC/MT, cabe a ele retirar a carta precatória e promover 

a sua distribuição no Juízo Deprecado, ressalvados os casos de justiça 

gratuita. Desse modo, IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

requerente, mais uma vez, para retirar a carta precatória expedida nos 

autos e comprovar a sua distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002070-78.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO RODRIGUES VARGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MARIANO DA ROCHA ESCOBAR (EXECUTADO)

CAIO EDUARDO PICOLO CECCARELLO (EXECUTADO)

RAILSON JUNIOR DA ROCHA ESCOBAR (EXECUTADO)

RAILSON NANTES ESCOBAR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002070-78.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: JOSE INACIO RODRIGUES 

VARGAS EXECUTADO: RAILSON JUNIOR DA ROCHA ESCOBAR, 

RAILSON NANTES ESCOBAR, SIMONE MARIANO DA ROCHA ESCOBAR, 

CAIO EDUARDO PICOLO CECCARELLO Vistos. Recebo a caução ofertada 

no ID nº 31475722/31475723. Expeça-se o respectivo termo. Sem 

prejuízo, cumpra-se a decisão anterior com urgência, nos termos do artigo 

4º, inciso II, da Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 23 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001480-04.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER OAB - RS62993 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GOELLNER (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado, emitindo guia para localidade a ser cumprido o 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002070-78.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO RODRIGUES VARGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MARIANO DA ROCHA ESCOBAR (EXECUTADO)

CAIO EDUARDO PICOLO CECCARELLO (EXECUTADO)

RAILSON JUNIOR DA ROCHA ESCOBAR (EXECUTADO)

RAILSON NANTES ESCOBAR (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para juntar a via da caução assinada no prazo de 

05( cinco) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000447-76.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

M. R. LAUCK - EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1 0 0 0 4 4 7 - 7 6 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: M. R. LAUCK - 

EIRELI - ME Vistos. DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo prazo de 90 

(noventa) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001631-67.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO DEFENTE NETO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001631-67.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: MARIO DEFENTE NETO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE 

proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de MARIO DEFENTE NETO, 

ambos devidamente qualificadas nos autos. Cite-se a parte executada 

para pagar a dívida no valor de R$ 88.286,66 (oitenta e oito mil duzentos e 

oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), acrescida das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 

patamar de 10%, no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Do 

mandado de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e 

avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não 

pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação 

do executado. A penhora recairá sobre o bem indicado pela parte 

exequente (ID nº 30726400 - pág. 5), salvo se outros forem indicados pela 

parte executada e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente. Não encontrado o executado, havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do artigo 830 do Código de Processo Civil. Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. 

A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à 

sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não houver 

constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, 

de preferência por via postal. Ressalte-se que o executado deve 

permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiel depositário, se não 

houver oposição do autor. Caso não sejam localizados bens, o executado 

deve ser intimado a indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 

20% (vinte por cento) do valor da causa, se constatada a omissão (artigo 

774 do CPC). O executado deverá ter ciência de que, nos termos do artigo 

827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que o executado requeira o pagamento 

do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, artigo 

916). Fica o executado advertido de que a rejeição dos embargos, ou, 

ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. Sem prejuízo, proceda-se a citação dos 

intervenientes garantes, para que tomem ciência da presente execução e, 

querendo, resgatem pelo pagamento do débito, o valor da garantia por eles 

oferecida na operação sob execução. Não havendo pagamento no prazo 

assinalado, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome dos executados em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. A citação, 

intimações e penhoras realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do 

Código de Processo Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para 

fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que com selo de 

autenticidade. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do 

Leste/MT, 23 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002081-10.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FRANCISCA TERRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002081-10.2020.8.11.0037. AUTOR(A): TEREZINHA FRANCISCA TERRA 

PINTO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Da análise dos 

autos, verifico que a parte autora coleciona aos autos apenas extrato 

para declaração de imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo 

dos empréstimos contratados, não comprovando que seu único 

rendimento provém do benefício recebido. Assim, para melhor análise do 

pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na 

inicial, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda), sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002065-56.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002065-56.2020.8.11.0037. AUTOR(A): PAULO FERREIRA MENDES REU: 

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida 

por PAULO FERREIRA MENDES em face de SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, ambos qualificados nos autos. 

Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos 

mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos 

artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte 

requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso 

seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre 

esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de 

Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) seleciona os processos que irão participar do mutirão, sendo 

enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e na data da 

sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas com a 

quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de acordo. 

Oportuno ressaltar que até o presente momento não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende esclarecer 

que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual acordo 

somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, por ora, 

deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da assistência 

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

de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000013-87.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE SCHIMINSKI BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1000013-87.2020.8.11.0037 AUTOR(A): JORGE HENRIQUE SCHIMINSKI 

BASTOS REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT 

SA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por JORGE 

HENRIQUE SCHIMINSKI BASTOS em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A., qualificados nos autos. Ante a 

comprovação do requerimento administrativo, recebo a exordial, nos 

termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se 

a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. 

Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre 

esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de 

Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) seleciona os processos que irão participar do mutirão, sendo 

enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e na data da 

sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas com a 

quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de acordo. 

Oportuno ressaltar que até o presente momento não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende esclarecer 

que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual acordo 

somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, por ora, 

deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da assistência 

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

de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001239-30.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DEFENTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001239-30.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: LUIZ DEFENTI Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE proposta pelo 

BANCO DO BRASIL S/A em face de LUIZ DEFENTI, ambos devidamente 

qualificadas nos autos. Cite-se a parte executada para pagar a dívida no 

valor de R$ 75.117,94 (setenta e cinco mil cento e dezessete reais e 

noventa e quatro centavos), acrescida das custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10%, no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Do mandado de 

citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser 

cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora recairá sobre o bem indicado pela parte exequente (ID nº 

29951774 - pág. 7), salvo se outros forem indicados pela parte executada 

e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta 

lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Não 

encontrado o executado, havendo bens de sua titularidade, o Oficial de 

Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir 

a execução, seguindo o processo na forma do artigo 830 do Código de 

Processo Civil. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela 

será imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será 

feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que 

aquele pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, o 

executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. 

Ressalte-se que o executado deve permanecer na posse dos bens, na 

qualidade de fiel depositário, se não houver oposição do autor. Caso não 

sejam localizados bens, o executado deve ser intimado a indicá-los em 

cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, se constatada a omissão (artigo 774 do CPC). O executado deverá 

ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de Processo 

Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. O executado poderá 

apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da 

juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos 

mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 915). O 

reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do valor em 

execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para 

oferta de embargos, permitirá que o executado requeira o pagamento do 

saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, artigo 

916). Fica o executado advertido de que a rejeição dos embargos, ou, 

ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. Sem prejuízo, proceda-se a citação dos 

intervenientes garantes, para que tomem ciência da presente execução e, 

querendo, resgatem pelo pagamento do débito, o valor da garantia por eles 

oferecida na operação sob execução. Não havendo pagamento no prazo 

assinalado, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome dos executados em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. A citação, 

intimações e penhoras realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do 

Código de Processo Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para 

fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que com selo de 

autenticidade. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do 

Leste/MT, 23 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001239-30.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DEFENTI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001622-08.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R R GUIMARAES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001622-08.2020.8.11.0037. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO REU: R R GUIMARAES Vistos. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA movida pelo COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO em 
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face de R.R. GUIMARÃES, ambos devidamente qualificados nos autos. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 

título executivo, de modo que a monitória é pertinente (art. 700 do CPC). 

Não estando presentes as hipótese de improcedência liminar do pedido, 

defiro a expedição de mandado de pagamento e concedo à parte 

requerida o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento 

de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, 

conforme determinação legal do artigo 701, caput, do Código de Processo 

Civil, ficando isento do pagamento de custas processuais se o cumprir no 

prazo, nos termos do §1º do artigo supracitado. Fica facultado a parte 

requerida, no mesmo prazo, opor, nos próprios autos, Embargos à Ação 

Monitória, alertando-a de que, nos termos do artigo 702, §2º, do Código de 

Processo Civil, quando esta alegar que a parte autora pleiteia quantia 

superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende 

correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, 

sob pena de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, 

poderá a parte requerida, no prazo para oposição dos Embargos, 

reconhecendo o crédito da Exequente e, comprovado o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor objeto da pretensão monitória, acrescido das 

custas e dos honorários advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do 

Código de Processo Civil), requerer o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescida da correção monetária e dos juros 

legais, nos termos dos artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de 

Processo Civil. Fica a parte requerida alertada de que, não sendo 

cumprido o mandado, não sendo opostos Embargos Monitórios e não 

sendo requerido o parcelamento na forma dos artigos acima citados, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 

702, §8º, do Código de Processo Civil, seguindo-se à fase de cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite-se. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de 

Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 16/07/2020, às 13h40min, a 

ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo 

Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003244-59.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANIA SILVA SANTOS (INVENTARIANTE)

VANDA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA SANTOS (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º  VARA DESPACHO 

1003244-59.2019.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO PAN ESPÓLIO: 

VANDA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA SANTOS INVENTARIANTE: 

GEOVANIA SILVA SANTOS Vistos. Para melhor análise do pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita da parte requerida, intime-se 

por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada 

(declaração de imposto de renda, carteira de trabalho, holerite e outros), 

sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002108-90.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIR BRUNETTA (REQUERIDO)

HELIO BRUNETTA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado, emitindo guia para localidade a ser cumprido o 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002106-23.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINARA RENATA SALVATORI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002106-23.2020.8.11.0037. REQUERENTE: COFCO INTERNATIONAL 

GRAINS LTDA. REQUERIDO: SINARA RENATA SALVATORI Vistos. 

Cumpra-se na forma deprecada. Verificada que esta precatória não está 

instruída com os documentos necessários e comprovantes de 

pagamentos das custas e diligências, ou comprovação do deferimento da 

justiça gratuita, intime-se para regularização e devido preenchimento de 

tais requisitos. Após, devolvam-se os autos à origem com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. 

Promovam-se as diligências necessárias, inclusive, se necessário, fora do 

expediente forense e em plantão judicial. Independentemente de nova 

conclusão: a) Após o cumprimento ou resultado negativo da diligência, 

devolvam-se os autos à origem com as homenagens deste Juízo, 

procedendo-se as baixas e anotações de estilo; b) Constatando que o ato 

deva ser praticado em outra comarca, diante do caráter itinerante, 

remeta-se a deprecata, oficiando-se a origem e anotando-se. 

Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando as informações. Via 

digitalmente assinada da decisão e devidamente instruída servirá como 

mandado, carta precatória ou ofício. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

23 de abril de 2.020. - Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002106-23.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINARA RENATA SALVATORI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 
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comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002849-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARA TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002849-67.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. EXECUTADO: LARA 

TRANSPORTES LTDA - EPP Vistos. No que concerne à concessão do 

pedido de arresto via sistema BACENJUD, deve a parte demonstrar a 

existência dos requisitos elencados no artigo 830, “caput”, do Código de 

Processo Civil, conforme redação “in verbis”: “Se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução”. Assim, para o deferimento do arresto, necessária 

se faz a frustação na citação da parte executada. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE INDEFERIU O PEDIDO 

DE ARRESTO ELETRÔNICO. Inconformismo do exequente. Assiste razão 

ao agravante. A norma do artigo 830 do CPC, assim disciplina o instituto do 

arresto: "art. 830. se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.". 

Nesse contexto, o arresto consiste na possibilidade de constrição dos 

bens do patrimônio do executado quando este não é localizado para 

integrar o polo passivo da demanda. A jurisprudência do c. STJ admite o 

arresto executivo antes do esgotamento de todos os meios de citação, 

quando demonstrado que o executado não foi encontrado no endereço 

indicado pelo mesmo no contrato. Na origem, a hipótese versa sobre 

contrato de cédula de crédito bancário para financiamento de veículo, e a 

diligência citatória frustrada foi realizada no endereço indicado no 

contrato. Conforme se extrai da certidão de fls. 50 (indexador 00050) do 

Sr. Oja no feito originário, o devedor se mudou há mais de um ano sem 

deixar o endereço atual. Nesse contexto, entendo ser desnecessário o 

exaurimento dos meios para localizar o devedor, porquanto este não 

comunicou a alteração de seu endereço ao banco credor. Concluo, 

portanto, que a decisão merece reforma. Recurso conhecido e provido. 

(TJRJ; AI 0051276-75.2017.8.19.0000; Macaé; Décima Quinta Câmara 

Cível; Relª Desª Maria Regina Fonseca Nova Alves; DORJ 22/02/2018; Pág. 

279). No caso em apreço, verifico que restaram infrutíferas as tentativas 

de citação da executada (ID nº 22567681). Deste modo, preenchido os 

requisitos previstos no artigo 830 do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de arresto on line em nome da executada, cujo valor da dívida 

perfaz o montante atualizado de R$5.057,49 (cinco mil cinquenta e sete 

reais e quarenta e nove centavos). Inclua-se a minuta de bloqueio. Após, 

intime-se o exequente para dar andamento ao feito, promovendo a citação 

da parte executada. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006945-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON DE LAIA CUSTODIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006945-28.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: WELITON DE LAIA CUSTODIO Vistos. 

Conforme entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, mostra-se 

cabível a inserção de restrição de circulação, via RENAJUD, nas ações de 

busca e apreensão, no escopo de efetivar o cumprimento da decisão 

liminar, quando válida a notificação extrajudicial realizada, e inexistindo 

elementos que fragilizem a mora do devedor. Neste sentido, cita-se 

jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO 

VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO 

RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. É possível o lançamento de 

restrição de circulação, via RENAJUD, para efetivação da tutela 

pretendida. 2. Agravo em Recurso Especial conhecido. Recurso Especial 

conhecido e não provido. (STJ; AREsp 1.291.004; Proc. 2018/0109149-3; 

MG; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 18/06/2018; DJE 21/06/2018; Pág. 

4234). Ante o exposto, defiro o pedido de restrição do veículo via sistema 

RENAJUD. Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição de 

circulação no veículo registrado em nome do requerido, junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 22 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005327-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DOS SANTOS SABADIN (EXECUTADO)

CONVENIENCIAS CENTRAL BEER LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005327-48.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: CONVENIENCIAS CENTRAL BEER LTDA - EPP, TIAGO DOS 

SANTOS SABADIN Vistos. Defiro o pedido de penhora on-line de ativos 

financeiros da parte executada CONVENIÊNCIAS CENTRAL BEER LTDA - 

EPP (CNPJ: 18.828.134/0001-60) e TIAGO DOS SANTOS SABADIN (CPF: 

001.931.101-05), cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de R$ 

164.464,31 (cento e sessenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e 

quatro reais e trinta e um centavos). Deve ser consignado que o artigo 

835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. Realizada a 

penhora, a parte executada deverá ser intimada para, querendo, opor 

embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, defiro o 

pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente encontrados, 

através do sistema RENAJUD. Proceda-se às diligências a fim de se incluir 

a restrição no veículo registrado em nome dos executados, junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. Realizada a diligência, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação dos automóveis. Após a 

avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias. Outrossim, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC 

para negativação do nome dos executados em razão deste processo, 

ante o disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. Restando 

negativas as diligências, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 23 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007955-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA C MARQUETTI - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1007955-44.2018.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO CLAUDIA C MARQUETTI - EPP Vistos. Defiro o pedido de 

penhora on-line de ativos financeiros da parte executada CLAUDIA C 

MARQUETTI - EPP (CNPJ nº 15.112.801/0001-16), cujo valor da dívida 

perfaz o montante atualizado de R$108.325,68 (cento e oito mil, trezentos 

e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos). Deve ser consignado 

que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. 

A indisponibilidade dos ativos financeiros deverá limitar-se ao valor 

indicado na execução. Realizado o bloqueio, as partes executadas 

deverão ser intimadas, nos termos do artigo 854 do Código de Processo 

Civil. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter 

havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ 

(Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens 

não tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora 

que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 22 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003324-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LOUBACK (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1003324-23.2019.8.11.0037 

FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DE CASTRO JEFFERSON LOUBACK 

Vistos. Defiro o requerimento de penhora on line em nome do(s) 

executado(s) JEFFERSON LOUBACK (CPF nº 003.691.759-13) no valor 

atualizado da dívida, que perfaz o montante de R$27.720,00 (vinte e sete 

mil setecentos e vinte reais). Deve ser consignado que o artigo 835 do 

Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. Realizada a 

penhora, as partes executadas deverão ser intimadas, nos termos do 

artigo 841 do Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução. Defiro, ainda, o pedido de inclusão 

de restrição aos veículos através do sistema RENAJUD. Procedam-se às 

diligências a fim de se incluir a restrição no veículo registrado em nome da 

parte executada, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. 

Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens nome do(s) executado(s) 

através do sistema INFOJUD. Proceda-se às diligências a fim de se buscar 

eventuais bens em nome da(s) parte(s) executada(s), utilizando-se o 

Sistema INFOJUD. Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de 

renda da(s) parte executada(s), deverá o feito tramitar sob segredo de 

justiça, devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito. 

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006563-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006563-35.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOSE CLARES REU: BANCO BMG S.A Vistos. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta por JOSE CLARES 

em face de BANCO BMG S.A, ambos qualificados nos autos. Analisando a 

petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos mínimos 

exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 

319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja 

apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. Em respeito à 

primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 

03 de agosto de 2020, às 13h20min, a ser realizada pelo conciliador, na 

sede do Fórum desta Comarca. Fica a parte autora intimada na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Intime-se a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Embora a manifestação de 

desinteresse do autor, a audiência somente não será realizada se todas 

as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC), cabendo à parte ré, se o caso, 

indicar seu desinteresse por meio de petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, do 

CPC). Ressalvada a hipótese de oportuna manifestação de desinteresse 

pela parte ré, ficam as partes cientes de que não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, §8º, do 

CPC). Realizada a audiência e não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 335, caput do CPC), terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, do CPC). Em havendo oportuna manifestação de desinteresse por 

parte do requerido, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (artigo 

335, caput do CPC), terá início, para cada um dos réus, a partir da data de 

apresentação do respectivo pedido de cancelamento da audiência (art. 

335, II, do CPC). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC). Ante o acordão juntado no ID nº 31067476, 

DEFIRO o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 23 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000804-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DIESEL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON PAULO DOS REIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000804-95.2016.8.11.0037. 

EXEQUENTE: PRIMAVERA DIESEL LTDA EXECUTADO: VILSON PAULO 

DOS REIS Vistos. Defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros 

da parte executada VILSON PAULO DOS REIS (CPF: 498.958.189-04), cujo 

valor da dívida perfaz o montante atualizado der R$ 725.666,02 

(setecentos e vinte e cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais e dois 

centavos). Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo 

Civil declara qual ordem de preferência para a realização da penhora. 

Inclua-se a minuta de bloqueio. Realizada a penhora, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, opor embargos. Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de 

Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que 

o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução. Não efetuado bloqueio de 

valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo 

em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de 

dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), 

indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, defiro o pedido de 

inclusão de restrição aos veículos, eventualmente encontrados, através 

do sistema RENAJUD. Proceda-se às diligências a fim de se incluir a 

restrição no veículo registrado em nome do executado, junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. Realizada a diligência, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação dos automóveis. Após a 
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avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias. Restando negativas as diligências, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 23 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003422-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PATRICIO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003422-08.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: JOAO CARLOS PATRICIO Vistos. 

Considerando que, devidamente citado, o requerido não compareceu na 

audiência de conciliação, defiro o pedido de aplicação de multa (ID nº 

26973758), que fixo em 0,5% sobre o valor da causa, a ser revertido em 

favor do Estado, pela atitude considerada ato atentatório a dignidade da 

justiça, conforme dispõe o artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil. 

Sem prejuízo, verifico que o requerido, em sede de embargos monitórios, 

pugna pela exibição de documentos. Contudo, analisando os autos, 

constato que a parte requerente apresentou a cédula que gerou o débito 

(nº 21/97200-1 – ID nº 21010257), bem como seus aditivos (ID nº 

21010258/21010264). Do mesmo modo, encontram-se especificados 

todos os encargos aplicados para evolução da dívida no demonstrativo de 

ID nº 21010265, razão pela qual reputo presentes os documentos 

necessários a propositura da ação, competindo a parte requerida o ônus 

de apresentar quaisquer outros documentos que entenda necessários 

para comprovar fatos impeditivos, modificativas ou extintivas do direito do 

autor, conforme ônus que lhe compete o artigo 373, II do CPC, sobretudo 

considerando que não há qualquer comprovação de negativa do 

requerente em fornecer eventual documento administrativamente ao 

requerido. Consigno, também, que, em que pese a parte requerente tenha 

juntado nos autos da ação nº 1000583-44.2018.811.0037 o documento de 

ID nº 25965510, a dívida cobrada naquele feito refere a negócio jurídico 

distinto do objeto desta ação, qual seja, a cédula nº 2197384-9, cabendo 

ao requerido arguir o equívoco na juntada naquele feito. Ainda, no que se 

refere ao pedido de inversão do ônus da prova em favor do requerido com 

base no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, formulado nos 

embargos à monitória, verifico que a título que instrui a ação trata-se de 

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, emitida para custeio agrícola. De 

acordo com o artigo o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor: 

“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” No caso em tela, não vislumbro a 

existência de relação de consumo entre as partes, uma vez que os 

valores obtidos com a referida cédula foram utilizados para fomento de 

atividade econômica exercida pelo emitente, não sendo este considerado, 

portanto, consumidor final. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – INCIDÊNCIA 

DO CDC – IMPOSSIBILIDADE - GRANDE PRODUTOR RURAL – INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE 

JUROS -– PACTUAÇÃO EXPRESSA – INCIDÊNCIA – LEGALIDADE - ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS 

JUDICIAIS SUPORTADOS PELO VENCIDO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. Este Sodalício já decidiu, em outras oportunidades, 

que não se aplicam às ações que tratam de compra e venda de INSUMOS 

agrícolas as normas consumeristas, porque o autor, como produtor rural, 

não é considerado consumidor final para fins de proteção do CDC. Não 

restando caracterizada a figura do consumidor, tampouco a destinação 

final a justificar a incidência da Lei 8.078/90, por consequência, não há 

falar e inversão do ônus da prova. “Nos termos do enunciado 93 da 

Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de 

cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros. (...) Tese para os 

efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural 

admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à 

semestral". (N.U 0002424-77.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2019, Publicado no 

DJE 27/05/2019). No mais, ausentes questões preliminares e estando 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, DOU O 

FEITO POR SANEADO e regular para prosseguimento. Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Por fim, considerando que o requerido pugna pela 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, para melhor análise do 

pedido, intime-se por meio de seu advogado para, no mesmo prazo, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda, carteira de trabalho e outros), 

sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste-MT, 24 de abril 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002147-87.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002147-87.2020.8.11.0037. REQUERENTE: NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. 

REQUERIDO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA Vistos. Cumpra-se 

na forma deprecada. Verificada que esta precatória não está instruída 

com os documentos necessários e comprovantes de pagamentos das 

custas e diligências, ou comprovação do deferimento da justiça gratuita, 

intime-se para regularização e devido preenchimento de tais requisitos. 

Após, devolvam-se os autos à origem com as homenagens deste Juízo, 

procedendo-se as baixas e anotações de estilo. Promovam-se as 

diligências necessárias, inclusive, se necessário, fora do expediente 

forense e em plantão judicial. Independentemente de nova conclusão: a) 

Após o cumprimento ou resultado negativo da diligência, devolvam-se os 

autos à origem com as homenagens deste Juízo, procedendo-se as 

baixas e anotações de estilo; b) Constatando que o ato deva ser praticado 

em outra comarca, diante do caráter itinerante, remeta-se a deprecata, 

oficiando-se a origem e anotando-se. Comunique-se à Comarca 

Deprecante, prestando as informações. Via digitalmente assinada da 

decisão e devidamente instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2.020. - 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002147-87.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002149-57.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BARRETO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE CABRAL E COSTA OAB - GO54550 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANDRO BARROS DE BARROS (REU)

EDEVALDO RODRIGUES (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002149-57.2020.8.11.0037. AUTOR: CARLOS ALBERTO BARRETO 

JUNIOR REU: ELISANDRO BARROS DE BARROS, EDEVALDO RODRIGUES 

Vistos. O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento 

da distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução 

do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016”. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, 

bem como eventual diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000559-84.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO GOMES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANSELMO GOMES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANDERSON GOMES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA OAB - AL13213 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VANDER DIAS JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000559-84.2016.8.11.0037. 

REQUERENTE: ANDERSON GOMES DA SILVA, ANSELMO GOMES DA 

SILVA, ALEXSANDRO GOMES DA SILVA REQUERIDO: EDSON VANDER 

DIAS JUNIOR Vistos. Trata-se de AÇÃO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por 

ANDERSON GOMES DA SILVA, ANSELMO GOMES DA SILVA e 

ALEXSANDRO GOMES DA SILVA em face de EDSON VANDER DIAS 

JUNIOR, todos devidamente qualificados nos autos. Alegam, em síntese, 

que a mãe dos autores, SRA. ZULEIDE BEZERRA DA SILVA, veio a óbito 

em razão de acidente que teria ocorrido por culpa exclusiva do requerido, 

razão pela qual pugnam pela condenação deste ao pagamento de 

indenização a título de danos materiais e morais. Citado, o requerido 

apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a conexão desta 

ação com a ação de nº 1000559-84.2016.811.0037, em trâmite nesta 

Vara, onde o ex-companheiro da SRA. ZULEIDE BEZERRA DA SILVA, sr. 

FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA, pleiteia indenização por danos morais e 

materiais em razão do óbito causado pelo acidente, bem como aduzem a 

prevenção deste juízo para julgamento de ambas as ações. Por esta 

razão, em 31/01/2020, o juízo da 2º Vara da Comarca de Delmiro Gouveia 

- AL acolheu a preliminar de conexão e prevenção, declinando a 

competência para julgar o presente feito a este Juízo. Contudo, analisando 

os autos, verifico que este feito foi distribuído na data de 25 de novembro 

de 2016, conforme assinalado por aquele juízo, enquanto que a ação de 

nº 1000559-84.2016.811.0037, em trâmite nesta vara, foi distribuído em 06 

de dezembro de 2016. Com efeito, conforme dispõe o artigo 59 do Código 

de Processo Civil que “o registro ou a distribuição da petição inicial torna 

prevento o juízo”. Assim, as ações conexas propostas em separado 

deverão ser reunidos para julgamento no juízo onde se a distribuição da 

ação da primeira ação geradora da conexão. PROCESSUAL CIVIL - 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 

PREVENÇÃO - DATA DO REGISTRO OU DISTRIBUÇÃO DA PRIMEIRA 

DEMANDA - Consoante dispõe o artigo 59 do CPC "o registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo" e, desta forma, para a 

verificação da competência para a apreciação das demandas conexas, 

deve ser observada a data da distribuição da primeira ação geradora da 

conexão. (TJ-MG - CC: 10000190251538000 MG, Relator: Vasconcelos 

Lins, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data de Publicação: 20/08/2019). 

Assim, ante a ausência de prevenção deste Juízo, compete ao Juízo da 2º 

Vara da Comarca de Delmiro Gouveia/AL o processamento e o julgamento 

desta ação e das demais pela conexão e prevenção. Ante o exposto, o 

Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

953, inciso I, do Código de Processo Civil, SUSCITA CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA, por entender ser o Juízo da 2º Vara da Comarca de 

Delmiro Gouveia/AL o competente para processamento e julgamento desta 

ação. Intimem-se os interessados, e, após, mantenha-se o processo na 

Secretaria da Vara até o julgamento do conflito pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001444-93.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER JOSE VERONEZI VIANA (EXECUTADO)

KARYNIE ELAINE GARCIA SEBASTIAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1001444-93.2019.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO EDER JOSE VERONEZI VIANA e outros Vistos. Defiro o pedido 

de penhora on-line de ativos financeiros das partes executadas, cujo 

valor da dívida perfaz o montante atualizado de R$40.509.81 (quarenta mil 

quinhentos e nove reais e oitenta e um centavos). Deve ser consignado 

que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. 

A indisponibilidade dos ativos financeiros deverá limitar-se ao valor 

indicado na execução. Realizado o bloqueio, as partes executadas 

deverão ser intimadas, nos termos do artigo 854 do Código de Processo 

Civil. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter 

havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ 

(Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens 

não tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora 

que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 22 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005287-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - SP247302 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE AVICOLA SANTA ROSA LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MÁRCIO ROSA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005287-66.2019.8.11.0037. REQUERENTE: BRASILVEICULOS 

COMPANHIA DE SEGUROS REQUERIDO: SOCIEDADE AVICOLA SANTA 

ROSA LTDA - ME Vistos. Defiro o pedido de ID nº 31414122 e determino a 

expedição de ofícios às concessionárias de água e energia, bem como às 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 148 de 678



empresas de telefonia, a fim de buscar o endereço da testemunha 

MARCIO ROSA DE OLIVEIRA (CPF nº 272.753.588-08). Com a vinda das 

informações, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006450-81.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON SANTANA BONFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1006450-81.2019.8.11.0037 AUTOR(A): CLEYTON SANTANA BONFIM 

REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por CLEYTON 

SANTANA BONFIM em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DE SEGURO DPVAT S.A., qualificados nos autos. Ante a comprovação do 

requerimento administrativo, recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 

e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003036-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CERES CHRISTINE LEAL TRUCULO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que sejam intimadas as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se sobre a proposta de honorários, bem como arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007315-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007315-07.2019.8.11.0037. AUTOR(A): RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO 

REU: BANCO PAN Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ 

AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS movida por RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO 

em face de BANCO PANAMERICANO S.A, ambos qualificados nos autos. 

Ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita pelo E. Tribunal de 

Justiça em sede de agravo de instrumento (ID nº 31278567) e preenchidos 

os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos 

termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se 

a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. 

Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. 

Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, 

a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de julho de 2.020, às 13h20min, a ser realizada 

pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Conste no mandado 

que a parte requerida deverá encaminhar representante com poderes 

para transigir. Embora a manifestação de desinteresse da autora, a 

audiência somente não será realizada se todas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC), cabendo à parte requerida, se o caso, indicar seu desinteresse 

por meio de petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, do CPC). Ressalvada a 

hipótese de oportuna manifestação de desinteresse pela parte requerida, 

ficam as partes cientes de que não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (artigo 334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na 

pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem na 

audiência designada, não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007517-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA TEREZINHA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON RODRIGUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado, emitindo guia para localidade a ser cumprido o 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001023-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. B. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1001023-06.2019.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO FREDERICO NAUFAL BOSSONARO Vistos. Antes de analisar 
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o pedido de ID nº 30992261, intime-se a parte exequente para juntar o 

cálculo atualizado da dívida, em 10 (dez) dias. Após, remetam os autos 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004439-79.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - MT21342-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO MEDEIROS TELES OAB - GO28781 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ GABRIELLI MELLO (EXECUTADO)

CLOVIS MELLO (EXECUTADO)

EZEQUIEL GABRIELLI MELLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1004439-79.2019.8.11.0037 RURAL 

BRASIL S.A. CLOVIS MELLO e outros (2) Vistos. Defiro o pedido de 

penhora on-line de ativos financeiros da parte executada BEATRIZ 

GABRIELLI MELLO (CPF: 208.062.480-68) e CLOVIS MELLO (CPF: 

215.408.530-04), cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de 

R$1.005.093,38 (um milhão cinco mil noventa e três reais e trinta e oito 

centavos). Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo 

Civil declara qual ordem de preferência para a realização da penhora. 

Inclua-se a minuta de bloqueio. A indisponibilidade dos ativos financeiros 

deverá limitar-se ao valor indicado na execução. Realizado o bloqueio, as 

partes executadas deverão ser intimadas, nos termos do artigo 854 do 

Código de Processo Civil. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de 

nomeação de bens não tem caráter absoluto), indique o credor outros 

bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005681-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOVAN FEITOSA LOPES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Autos nº 1005681-73.2019.8.11.0037 Vistos e 

examinados. Trata-se de ação monitória proposta por Cooperativa de 

Crédito Mútuo dos Funcionários da CARGILL contra Cleovan Feitosa 

Lopes, todos qualificados na petição inicial. A cooperativa requerente 

alegou, em síntese, que é credora do requerido no importe de R$ 2.921,38 

(dois mil novecentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos), oriundo de 

empréstimo contratado e não quitado. O recebimento da inicial ocorreu no 

pronunciamento de id. 24966867. O requerido foi citado por oficial de 

justiça (id. 26367540). Realizada audiência de conciliação, não houve 

autocomposição entre as partes (id. 27335277). O requerido ofereceu 

embargos ao id. 28181934, sustentando que acreditava que a dívida fora 

quitada e pugnando pela exclusão dos juros moratórios e multa sobre a 

dívida, argumentando que o contrato firmado com a requerente 

possibilitava o desconto das prestações em outra conta bancária, o que 

não foi realizado. A requerente impugnou os embargos ao id. 28423249, 

rebatendo os argumento defensivos, ratificando os termos de sua 

pretensão e pedindo a condenação do embargante em litigância de má-fé. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O presente pedido, sob 

a regência do Código de Processo Civil, comporta julgamento, eis que 

despicienda a produção de outras provas além das já produzidas nos 

autos - prova documental inserida no caderno processual (artigo 371 do 

CPC). Os denodados autores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria 

da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela 

Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de 

Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, p. 316, 

proclamam que “o art. 371 do CPC exige que o magistrado, na apreciação 

da prova, justifique o seu convencimento” e “essa necessidade de 

justificação tem o papel essencial de racionalizar a valoração dos 

elementos de prova, com uma análise judicial não meramente 

discricionária, subjetiva ou pessoal, senão adequada e ponderadamente 

motivada”. Pois bem. Denota-se que o requerido ofereceu embargos 

monitórios, aduzindo que acreditava que a dívida fora quitada e pugnando 

pela exclusão dos juros moratórios e multa sobre a dívida, argumentando 

que o contrato firmado com a requerente possibilitava o desconto das 

prestações em outra conta bancária, o que não foi realizado. Ocorre que, 

a crença da quitação da dívida, não afasta sua obrigação de pagá-la, não 

tendo sequer acostado qualquer prova que demonstre alguma conduta da 

requerida que o levasse a crer que o débito estava pago. Quanto ao 

segundo argumento, destaco que o contrato firmado entre as partes 

“autorizava” o desconto em outra conta bancária em caso de 

impossibilidade de desconto na folha de pagamento, porém, não obrigava 

a credora a proceder de tal forma, não previa qualquer sanção caso isto 

não acontece e nem descumbia o devedor de efetuar o pagamento da 

dívida de outra forma. Logo, conhecedor da dívida que tem com a 

requerente, não poderia o devedor simplesmente presumir que havia pago 

e deixar de pagá-la. Destarte, os embargos monitórios merecem rejeição. 

Lado outro, deixarei de condenar o embargante à multa por litigância de 

má-fé, como pedido pelo requerente/embargado, pois não restou 

demostrada qualquer conduta previsto no artigo 80 do CPC. Ante o 

exposto, rejeito os embargos monitórios opostos e, via de consequência, 

julgo procedente o pedido contido na presente ação, resolvendo o mérito 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, constituindo-se de pleno direito 

a dívida exigida no procedimento executório no valor de R$ 2.921,38 (dois 

mil novecentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos), em título 

executivo judicial, a ser atualizada monetariamente pelo IGP-M, a contar da 

distribuição da ação, e sobre a qual incidirá juros moratórios na razão de 

1%, ao mês, a contar da citalção. Condeno a embargante/ré ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, do CPC), 

contudo, concedo a ele os benefícios da justiça gratuita, ficando a 

exigibilidade suspensa. Com o trânsito em julgado, intime-se o 

réu/embargante a efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) 

dias de acordo com disposto no art. 523 do CPC. Caso não ocorra o 

pagamento espontâneo do valor do débito, dentro desse prazo, que inicia 

após a intimação defensor do réu/embargante, incide a multa de 10% 

sobre o valor do débito, conforme §1º do referido artigo. Intime-se. 

Publique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

24 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição 

legal

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001302-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W.T.S.I. INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

WELVYS THIERS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (vinte) DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN 

PROCESSO n. 1001302-60.2017.8.11.0037 Valor da causa: R$ 21.769,44 

ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., S/N, NUCLEO CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: W.T.S.I. INFORMATICA E 

TECNOLOGIA LTDA - ME Endereço: RUA ELZA CONSENTINO,, 285, ZONA 

3, CENTRO LESTE, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: 

WELVYS THIERS SANTOS Endereço: Elza Consentino, 285, ZONA 3, 
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Centro Leste, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: 

1.EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para no prazo de 3 (três) 

dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, caput, 

do CPC) no valor de R$ 21.769,44, sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, 

dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831, CPC), 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado; 2. 

Não sendo efetuado o pagamento no referido prazo, proceda-se o senhor 

Oficial de Justiça ao cumprimento do mandado de PENHORA de bens e 

avaliação, intimando-se na mesma oportunidade o executado (art. 829, 

§1º, do CPC). 3. Não sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á 

ARRESTAR tantos bens quanto se façam necessários para garantia da 

execução, nos termos do artigo 830 do CPC. RESUMO DA 

INICIAL:Bradesco S/A,CNPJ: 60.746.948/0001-12 move Execução de titulo 

Extrajudicial em face de W.T.S.I. INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME 

- CNPJ: 11.615.142/0001-80 (EXECUTADO), WELVYS THIERS SANTOS - 

CPF: 945.501.901-91 (EXECUTADO) para que pague o valor de R$ 

21.769,44, consoante Cedula de crédito nº 005-046.222 emitida em 

26/09/2011, pagavel em 36 parcelas. Requer sejam os executados 

CITADOS para pagarem em 3(três dias) acrescidos de honorarios 

advocatícios e custas processuais. Caso citados e não efetue o 

pagamento seja efetuado penhora via Bacenjud DECISÃO: Vistos. Ante a 

impossibilidade de citar a parte executada pessoalmente cite-a, via edital 

com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere realizada a citação, 

nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil. 

Após, em caso de inércia da parte executada no prazo previsto no artigo 

335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público 

atuante na comarca, como curador especial, em consonância com o 

disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão. Em seguida, dê-se vista dos autos a 

parte exequente para se manifestar, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 23 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

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

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SAULO DE 

SOUZA CAETANO, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 24 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001017-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY GERALDO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1001017-67.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a requerente para, no prazo de 30 

(trinta) dias, promover a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento. Primavera do Leste, 23 de abril de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007306-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELIRDES SALETE DE BRITO CERQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUANA RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT25178/O (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1007306-79.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para se manifestar 

no prazo legal, promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de baixa e arquivamento 

caso nada for requerido. Primavera do Leste, 23 de abril de 2020 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004627-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA APARECIDA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1004627-09.2018.8.11.0037 C CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum ou requerer o que entender de direito, sob pena de baixa e 

arquivamento caso nada for requerido. Primavera do Leste, 23 de abril de 

2020 Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000594-05.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARANDY MESSIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON UMBELINO NERY OAB - MT0016181A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

1000594-05.2020.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação. Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001103-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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ELENY LEAL DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001103-67.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para se manifestar 

no prazo legal, promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de baixa e arquivamento 

caso nada for requerido. Primavera do Leste, 24 de abril de 2020 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003725-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA ALVES FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER LUIZ DOS SANTOS OAB - MT16327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Santo Antônio do Leste - MT o senhor 

MIGUEL JOSE BRUNETTA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT4099-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003725-90.2017.8.11.0037. IMPETRANTE: SONIA MARIA ALVES 

FERREIRA IMPETRADO: ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE SANTO 

ANTÔNIO DO LESTE - MT O SENHOR MIGUEL JOSE BRUNETTA Vistos. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por SONIA MARIA ALVES FERREIRA contra ato de 

MIGUEL JOSÉ BRUNETTA, Prefeito Municipal de Santo Antônio do 

Leste/MT, visando a revogação da portaria que determinou seu 

afastamento do cargo de Assistente Social, no ano de 2017. O pedido 

liminar foi indeferido no id n. 9476788. No id n. 10120676, foi determinada a 

intimação da impetrante para constituir novo advogado, no entanto, as 

correspondências retornam com o motivo “não procurado”. No id n. 

10081934, o impetrado apresentou suas informações, pugnando pela 

extinção do feito pela perda superveniente de seu objetivo, tendo em vista 

a validade da portaria (90 dias). Instado a se manifestar, o Ministério 

Público manifestou-se pela extinção do feito sem resolução do mérito, vez 

que a impetrante retornou as suas funções. É o relatório. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, entendo que o feito deve ser extinto, ante 

a perda do objeto, pois a Portaria que determinou o afastamento da 

impetrante tinha validade de 90 (noventa) dias, prazo este expirado em 

2017, tornando prejudicada a ação mandamental. Ante o exposto, em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

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

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003725-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA ALVES FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER LUIZ DOS SANTOS OAB - MT16327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Santo Antônio do Leste - MT o senhor 

MIGUEL JOSE BRUNETTA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT4099-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003725-90.2017.8.11.0037. IMPETRANTE: SONIA MARIA ALVES 

FERREIRA IMPETRADO: ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE SANTO 

ANTÔNIO DO LESTE - MT O SENHOR MIGUEL JOSE BRUNETTA Vistos. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por SONIA MARIA ALVES FERREIRA contra ato de 

MIGUEL JOSÉ BRUNETTA, Prefeito Municipal de Santo Antônio do 

Leste/MT, visando a revogação da portaria que determinou seu 

afastamento do cargo de Assistente Social, no ano de 2017. O pedido 

liminar foi indeferido no id n. 9476788. No id n. 10120676, foi determinada a 

intimação da impetrante para constituir novo advogado, no entanto, as 

correspondências retornam com o motivo “não procurado”. No id n. 

10081934, o impetrado apresentou suas informações, pugnando pela 

extinção do feito pela perda superveniente de seu objetivo, tendo em vista 

a validade da portaria (90 dias). Instado a se manifestar, o Ministério 

Público manifestou-se pela extinção do feito sem resolução do mérito, vez 

que a impetrante retornou as suas funções. É o relatório. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, entendo que o feito deve ser extinto, ante 

a perda do objeto, pois a Portaria que determinou o afastamento da 

impetrante tinha validade de 90 (noventa) dias, prazo este expirado em 

2017, tornando prejudicada a ação mandamental. Ante o exposto, em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

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

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006063-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1006063-37.2017.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar a parte requerente para apresentar Contrarrazões 

ao Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002143-50.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DE FATIMA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002143-50.2020.8.11.0037. AUTOR: MARILZA DE FATIMA FREITAS REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. Analisando os autos, verifico que a parte requerente não juntou a 

petição inicial. Dessa forma, intime-se a parte requerente para, nos termos 

do artigo 319 do Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do mesmo Código. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002189-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO MOREIRA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Inicialmente, determino a 

conversão da ação para cumprimento de sentença. Intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil. Caso apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo divergência existente 

acerca do valor devido, remeta-se o feito à Contadoria do Juízo e, em 

seguida, com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Não proposta a impugnação ou 

renunciado o referido prazo, o que deverá ser certificado, desde já 

homologo os cálculos apresentados na inicial e determino a expedição do 

precatório ou RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil. Após, providencie o levantamento dos valores discriminados. Com a 

confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos 

para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004501-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FORTUNATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1004501-56.2018.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar a parte requerente para apresentar Contrarrazões 

ao Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003496-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ORIDES SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003496-62.2019.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE ORIDES SILVEIRA REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ajuizada por 

JOSE ORIDES SILVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Devidamente citada, 

a parte requerida apresentou contestação no id n. 22429565, alegando, 

em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão do benefício. 

Impugnação à contestação no id n. 24040100. Em audiência de instrução 

foram ouvidas 3 (três) testemunhas. A parte requerida, devidamente 

intimada para a audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco 

justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar 

alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido 

de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação da alegada 

contribuição pelo tempo necessário à aposentação. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. 

Primeiramente, insta consignar que, não obstante ter ocorrido a Reforma 

da Previdência através da Emenda Constitucional nº 103 de 2019, o 

benefício foi requerido anteriormente a mudança das regras da 

aposentadoria, de modo que a fundamentação utilizada nesta sentença 

obedecerá a norma em vigor à época do requerimento do benefício e do 

ajuizamento da ação. A concessão da aposentadoria por tempo de 

contribuição está condicionada a 35 (trinta e cinco) anos de contribuição 

para homem e de 30 (trinta) anos para mulher, bem como de carência 

mínima de 180 meses de contribuição, nos termos do artigo 201, §7º, I, da 

Constituição Federal e do artigo 25, II, da Lei nº 8.213/91. Ainda, segundo 

a regra introduzida pela Lei nº 13.183/2015, existe a necessidade de se 

calcular o número de pontos alcançados somando a idade e o tempo de 

contribuição do segurado. Vejamos: Art. 29-C. O segurado que preencher 

o requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar 

pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua 

aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de seu 

tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de requerimento da 

aposentadoria, for: I - igual ou superior a noventa e cinco pontos, se 

homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco anos; 

ou II - igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, observado o 

tempo mínimo de contribuição de trinta anos. (...) § 2º As somas de idade e 

de tempo de contribuição previstas no caput serão majoradas em um 

ponto em: I - 31 de dezembro de 2018; II - 31 de dezembro de 2020; III - 31 

de dezembro de 2022; IV - 31 de dezembro de 2024; V - 31 de dezembro 

de 2026. Veja- se o entendimento jurisprudencial: DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL E ESPECIAL RECONHECIDAS. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. FATOR 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 

FÓRMULA 85/95. 1. [...]. 5. O segurado tem direito à concessão do 

benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição com a opção de 

não incidência do fator previdenciário quando o total resultante da soma 

de sua idade e de seu tempo de contribuição atingir os pontos 

estabelecidos pelo art. 29-C da Lei nº 8.213/91, incluído pela Lei nº 

13.183/2015. 6. Deve ser implantada pelo INSS a inativação cuja renda 

mensal inicial for mais benéfica ao segurado, nos termos da decisão 

proferida pelo C. STF no Recurso Extraordinário nº 630.501/RS. (TRF-4 – 

AC: 50185072020164047208 SC 5018507-20.2016.4.04.7208, Relator: 

PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 12/12/2018, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC). PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Para a 

aposentadoria integral exige-se o tempo mínimo de contribuição (35 anos 

para homem, e 30 anos para mulher) e será concedida levando-se em 

conta somente o tempo de serviço, sem exigência de idade ou pedágio, 

nos termos do Art. 201, § 7º, I, da CF. 2. O tempo de contribuição 

constante dos contratos de trabalhos registrados na CTPS e na condição 

de segurado contribuinte individual com os recolhimentos assentados no 

CNIS satisfaz a carência exigida pelo Art. 25, II, da Lei 8213/91. 3. 

Preenchidos os requisitos a parte autora faz jus ao benefício de 

aposentadoria integral por tempo de contribuição. 4. [...] 7. Remessa 

oficial, havida como submetida, provida em parte e apelação desprovida. 

(TRF-3 – Ap: 00054989420144036102 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 27/11/2018, DÉCIMA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 05/12/2018). Assim, 

alcançados os pontos necessários, possibilita-se ao segurado receber o 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com a opção de 

não ocorrência do fator previdenciário. Quanto ao pleito de 

reconhecimento de tempo de serviço rural, a Lei nº 8.213/91 admite o 

reconhecimento do período trabalhado em atividades rurais anterior a sua 

vigência, mesmo que não tenham sido recolhidas contribuições referentes 

ao período anterior à sua vigência, exceto para fins de carência. Veja-se 

o disposto no §2º do art. 55: § 2º O tempo de serviço do segurado 

trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será 

computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele 

correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o 

Regulamento. O § 3º do artigo 55 da Lei nº 8.213/91, concernente à 

comprovação do tempo de serviço, estabelece: § 3º A comprovação de 

tempo de serviço para efeitos desta lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. Assim, o 

cômputo do tempo rural exercido, para fins de aposentadoria por tempo de 

serviço, deve ser reconhecido independentemente de contribuições. Ipsis 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 153 de 678



litteris: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO TEMPO 

RURAL ANTERIOR A LEI 8.213/1991 AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO 

LABOR RURAL. TEMPO INSUFICIENTE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A 

atividade rural exercida deve ser demonstrada mediante início razoável de 

prova material, coadjuvada de prova testemunhal coerente e robusta, ou 

prova documental plena, não sendo admissível a prova exclusivamente 

testemunhal. 2. Para que sirvam como início de prova material do labor 

rural alegado os documentos apresentados pela parte autora devem ser 

dotados de integridade probante autorizadora de sua utilização, não se 

enquadrando em tal situação aqueles documentos que, confeccionados 

em momento próximo ao ajuizamento da ação, deixam antever a 

possibilidade de sua obtenção com a finalidade precípua de servirem como 

instrumento de prova em ações de índole previdenciária. 3. Por outro lado, 

documentos que em regra são admitidos como início de prova material do 

labor rural alegado passam a ter afastada essa serventia, quando 

confrontados com outros documentos que ilidem a condição campesina 

outrora demonstrada. 4. Na espécie, a natureza e circunstância em que 

foram obtidos os documentos que escoltaram a peça inicial não permitem 

sua valoração positiva para fins de utilização como início de prova material 

do labor campesino que se visa demonstrar. 5. A parte autora não faz jus 

à concessão do benefício, pois não cumpriu o tempo de serviço mínimo, 

nos termos do art. 53, I, da Lei nº 8.213/1991. 6. Coisa julgada secundum 

eventum litis, permitindo o ajuizamento de nova demanda pelo segurado na 

hipótese de alteração das circunstâncias verificadas na causa. 

Precedentes. 7. Apelação da autora não provida. (AC 

1027561-26.2019.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

NEVES DA CUNHA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 11/03/2020 PAG.) No 

caso dos autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito em 

comprovar o exercício de atividade rural no regime de economia de 

subsistência por tempo suficiente para que, somado ao número de 

contribuições reconhecidas pelo INSS, haja a concessão do benefício. 

Consoante as lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral 

deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus 

argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto 

aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve 

ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte 

requerente não conseguiu comprovar suas alegações. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

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

Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento de custas 

e despesas processuais, ante o deferimento do pedido de justiça gratuita. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º 

e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3º, 

do mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008253-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISE DE LURDES DALLA NORA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1008253-36.2018.8.11.0037. AUTOR(A): CLARISE DE LURDES DALLA 

NORA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO C/C AVERBAÇÃO DE 

SERVIÇO RURAL ajuizada por CLARISE DE LURDES DALLA NORA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação no id n. 21016512, alegando, em síntese, a ausência dos 

requisitos para a concessão do benefício. Impugnação à contestação no 

id n. 22434203. Em audiência de instrução foram ouvidas 2 (duas) 

testemunhas. A parte requerente apresentou alegações finais no id n. 

25398850, enquanto a parte requerida quedou-se inerte, conforme 

certificado no id n. 27950762. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se 

de pedido de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, 

formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

comprovação da alegada contribuição pelo tempo necessário à 

aposentação. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. Primeiramente, insta consignar que, não obstante ter 

ocorrido a Reforma da Previdência através da Emenda Constitucional nº 

103 de 2019, o benefício foi requerido anteriormente a mudança das 

regras da aposentadoria, de modo que a fundamentação utilizada nesta 

sentença obedecerá a norma em vigor à época do requerimento do 

benefício e do ajuizamento da ação. A concessão da aposentadoria por 

tempo de contribuição está condicionada a 35 (trinta e cinco) anos de 

contribuição para homem e de 30 (trinta) anos para mulher, bem como de 

carência mínima de 180 meses de contribuição, nos termos do artigo 201, 

§7º, I, da Constituição Federal e do artigo 25, II, da Lei nº 8.213/91. Ainda, 

segundo a regra introduzida pela Lei nº 13.183/2015, existe a 

necessidade de se calcular o número de pontos alcançados somando a 

idade e o tempo de contribuição do segurado. Vejamos: Art. 29-C. O 

segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de 

contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no 

cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua 

idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de 

requerimento da aposentadoria, for: I - igual ou superior a noventa e cinco 

pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e 

cinco anos; ou II - igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, 

observado o tempo mínimo de contribuição de trinta anos. (...) § 2º As 

somas de idade e de tempo de contribuição previstas no caput serão 

majoradas em um ponto em: I - 31 de dezembro de 2018; II - 31 de 

dezembro de 2020; III - 31 de dezembro de 2022; IV - 31 de dezembro de 

2024; V - 31 de dezembro de 2026. Veja- se o entendimento 

jurisprudencial: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL E ESPECIAL 

RECONHECIDAS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. FATOR 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 

FÓRMULA 85/95. 1. [...]. 5. O segurado tem direito à concessão do 

benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição com a opção de 

não incidência do fator previdenciário quando o total resultante da soma 

de sua idade e de seu tempo de contribuição atingir os pontos 

estabelecidos pelo art. 29-C da Lei nº 8.213/91, incluído pela Lei nº 

13.183/2015. 6. Deve ser implantada pelo INSS a inativação cuja renda 

mensal inicial for mais benéfica ao segurado, nos termos da decisão 

proferida pelo C. STF no Recurso Extraordinário nº 630.501/RS. (TRF-4 – 

AC: 50185072020164047208 SC 5018507-20.2016.4.04.7208, Relator: 

PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 12/12/2018, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC). PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Para a 

aposentadoria integral exige-se o tempo mínimo de contribuição (35 anos 

para homem, e 30 anos para mulher) e será concedida levando-se em 

conta somente o tempo de serviço, sem exigência de idade ou pedágio, 

nos termos do Art. 201, § 7º, I, da CF. 2. O tempo de contribuição 

constante dos contratos de trabalhos registrados na CTPS e na condição 

de segurado contribuinte individual com os recolhimentos assentados no 

CNIS satisfaz a carência exigida pelo Art. 25, II, da Lei 8213/91. 3. 

Preenchidos os requisitos a parte autora faz jus ao benefício de 

aposentadoria integral por tempo de contribuição. 4. [...] 7. Remessa 

oficial, havida como submetida, provida em parte e apelação desprovida. 

(TRF-3 – Ap: 00054989420144036102 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 27/11/2018, DÉCIMA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 05/12/2018). Assim, 

alcançados os pontos necessários, possibilita-se ao segurado receber o 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com a opção de 

não ocorrência do fator previdenciário. Quanto ao pleito de 

reconhecimento de tempo de serviço rural, a Lei nº 8.213/91 admite o 

reconhecimento do período trabalhado em atividades rurais anterior a sua 

vigência, mesmo que não tenham sido recolhidas contribuições referentes 

ao período anterior à sua vigência, exceto para fins de carência. Veja-se 
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o disposto no §2º do art. 55: § 2º O tempo de serviço do segurado 

trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será 

computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele 

correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o 

Regulamento. O § 3º do artigo 55 da Lei nº 8.213/91, concernente à 

comprovação do tempo de serviço, estabelece: § 3º A comprovação de 

tempo de serviço para efeitos desta lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. Assim, o 

cômputo do tempo rural exercido, para fins de aposentadoria por tempo de 

serviço, deve ser reconhecido independentemente de contribuições. Ipsis 

litteris: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO TEMPO 

RURAL ANTERIOR A LEI 8.213/1991 AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO 

LABOR RURAL. TEMPO INSUFICIENTE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A 

atividade rural exercida deve ser demonstrada mediante início razoável de 

prova material, coadjuvada de prova testemunhal coerente e robusta, ou 

prova documental plena, não sendo admissível a prova exclusivamente 

testemunhal. 2. Para que sirvam como início de prova material do labor 

rural alegado os documentos apresentados pela parte autora devem ser 

dotados de integridade probante autorizadora de sua utilização, não se 

enquadrando em tal situação aqueles documentos que, confeccionados 

em momento próximo ao ajuizamento da ação, deixam antever a 

possibilidade de sua obtenção com a finalidade precípua de servirem como 

instrumento de prova em ações de índole previdenciária. 3. Por outro lado, 

documentos que em regra são admitidos como início de prova material do 

labor rural alegado passam a ter afastada essa serventia, quando 

confrontados com outros documentos que ilidem a condição campesina 

outrora demonstrada. 4. Na espécie, a natureza e circunstância em que 

foram obtidos os documentos que escoltaram a peça inicial não permitem 

sua valoração positiva para fins de utilização como início de prova material 

do labor campesino que se visa demonstrar. 5. A parte autora não faz jus 

à concessão do benefício, pois não cumpriu o tempo de serviço mínimo, 

nos termos do art. 53, I, da Lei nº 8.213/1991. 6. Coisa julgada secundum 

eventum litis, permitindo o ajuizamento de nova demanda pelo segurado na 

hipótese de alteração das circunstâncias verificadas na causa. 

Precedentes. 7. Apelação da autora não provida. (AC 

1027561-26.2019.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

NEVES DA CUNHA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 11/03/2020 PAG.) No 

caso dos autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito em 

comprovar o exercício de atividade rural no regime de economia de 

subsistência por tempo suficiente para que, somado ao número de 

contribuições reconhecidas pelo INSS, haja a concessão do benefício. 

Consoante as lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral 

deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus 

argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto 

aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve 

ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte 

requerente não conseguiu comprovar suas alegações. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

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

Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento de custas 

e despesas processuais, ante o deferimento do pedido de justiça gratuita. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º 

e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3º, 

do mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1008254-21.2018.8.11.0037. AUTOR(A): NELCI DALLA NORA REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ajuizada por NELCI 

DALLA NORA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação no id n. 20846904, alegando, em 

síntese, a ausência dos requisitos para a concessão do benefício. 

Impugnação à contestação no id n. 22433613. Em audiência de instrução 

foram ouvidas 2 (duas) testemunhas. A parte requerente apresentou 

alegações finais no id n. 30161108, enquanto a parte requerida quedou-se 

inerte, conforme certificado no id n. 30756528. É o relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO, formulado por meio de ação em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. Ausentes eventuais questões 

preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação da alegada contribuição pelo tempo 

necessário à aposentação. Assim, diante do pedido manejado pela parte 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. Primeiramente, insta consignar que, 

não obstante ter ocorrido a Reforma da Previdência através da Emenda 

Constitucional nº 103 de 2019, o benefício foi requerido anteriormente a 

mudança das regras da aposentadoria, de modo que a fundamentação 

utilizada nesta sentença obedecerá a norma em vigor à época do 

requerimento do benefício e do ajuizamento da ação. A concessão da 

aposentadoria por tempo de contribuição está condicionada a 35 (trinta e 

cinco) anos de contribuição para homem e de 30 (trinta) anos para mulher, 

bem como de carência mínima de 180 meses de contribuição, nos termos 

do artigo 201, §7º, I, da Constituição Federal e do artigo 25, II, da Lei nº 

8.213/91. Ainda, segundo a regra introduzida pela Lei nº 13.183/2015, 

existe a necessidade de se calcular o número de pontos alcançados 

somando a idade e o tempo de contribuição do segurado. Vejamos: Art. 

29-C. O segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por 

tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator 

previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante 

da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as 

frações, na data de requerimento da aposentadoria, for: I - igual ou 

superior a noventa e cinco pontos, se homem, observando o tempo mínimo 

de contribuição de trinta e cinco anos; ou II - igual ou superior a oitenta e 

cinco pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de 

trinta anos. (...) § 2º As somas de idade e de tempo de contribuição 

previstas no caput serão majoradas em um ponto em: I - 31 de dezembro 

de 2018; II - 31 de dezembro de 2020; III - 31 de dezembro de 2022; IV - 31 

de dezembro de 2024; V - 31 de dezembro de 2026. Veja- se o 

entendimento jurisprudencial: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE 

RURAL E ESPECIAL RECONHECIDAS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO AO MELHOR 

BENEFÍCIO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. FÓRMULA 85/95. 1. [...]. 5. O segurado tem direito à 

concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição com 

a opção de não incidência do fator previdenciário quando o total resultante 

da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição atingir os pontos 

estabelecidos pelo art. 29-C da Lei nº 8.213/91, incluído pela Lei nº 

13.183/2015. 6. Deve ser implantada pelo INSS a inativação cuja renda 

mensal inicial for mais benéfica ao segurado, nos termos da decisão 

proferida pelo C. STF no Recurso Extraordinário nº 630.501/RS. (TRF-4 – 

AC: 50185072020164047208 SC 5018507-20.2016.4.04.7208, Relator: 

PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 12/12/2018, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC). PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Para a 

aposentadoria integral exige-se o tempo mínimo de contribuição (35 anos 

para homem, e 30 anos para mulher) e será concedida levando-se em 

conta somente o tempo de serviço, sem exigência de idade ou pedágio, 

nos termos do Art. 201, § 7º, I, da CF. 2. O tempo de contribuição 

constante dos contratos de trabalhos registrados na CTPS e na condição 

de segurado contribuinte individual com os recolhimentos assentados no 

CNIS satisfaz a carência exigida pelo Art. 25, II, da Lei 8213/91. 3. 

Preenchidos os requisitos a parte autora faz jus ao benefício de 
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aposentadoria integral por tempo de contribuição. 4. [...] 7. Remessa 

oficial, havida como submetida, provida em parte e apelação desprovida. 

(TRF-3 – Ap: 00054989420144036102 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 27/11/2018, DÉCIMA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 05/12/2018). Assim, 

alcançados os pontos necessários, possibilita-se ao segurado receber o 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com a opção de 

não ocorrência do fator previdenciário. Quanto ao pleito de 

reconhecimento de tempo de serviço rural, a Lei nº 8.213/91 admite o 

reconhecimento do período trabalhado em atividades rurais anterior a sua 

vigência, mesmo que não tenham sido recolhidas contribuições referentes 

ao período anterior à sua vigência, exceto para fins de carência. Veja-se 

o disposto no §2º do art. 55: § 2º O tempo de serviço do segurado 

trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será 

computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele 

correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o 

Regulamento. O § 3º do artigo 55 da Lei nº 8.213/91, concernente à 

comprovação do tempo de serviço, estabelece: § 3º A comprovação de 

tempo de serviço para efeitos desta lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. Assim, o 

cômputo do tempo rural exercido, para fins de aposentadoria por tempo de 

serviço, deve ser reconhecido independentemente de contribuições. Ipsis 

litteris: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO TEMPO 

RURAL ANTERIOR A LEI 8.213/1991 AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO 

LABOR RURAL. TEMPO INSUFICIENTE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A 

atividade rural exercida deve ser demonstrada mediante início razoável de 

prova material, coadjuvada de prova testemunhal coerente e robusta, ou 

prova documental plena, não sendo admissível a prova exclusivamente 

testemunhal. 2. Para que sirvam como início de prova material do labor 

rural alegado os documentos apresentados pela parte autora devem ser 

dotados de integridade probante autorizadora de sua utilização, não se 

enquadrando em tal situação aqueles documentos que, confeccionados 

em momento próximo ao ajuizamento da ação, deixam antever a 

possibilidade de sua obtenção com a finalidade precípua de servirem como 

instrumento de prova em ações de índole previdenciária. 3. Por outro lado, 

documentos que em regra são admitidos como início de prova material do 

labor rural alegado passam a ter afastada essa serventia, quando 

confrontados com outros documentos que ilidem a condição campesina 

outrora demonstrada. 4. Na espécie, a natureza e circunstância em que 

foram obtidos os documentos que escoltaram a peça inicial não permitem 

sua valoração positiva para fins de utilização como início de prova material 

do labor campesino que se visa demonstrar. 5. A parte autora não faz jus 

à concessão do benefício, pois não cumpriu o tempo de serviço mínimo, 

nos termos do art. 53, I, da Lei nº 8.213/1991. 6. Coisa julgada secundum 

eventum litis, permitindo o ajuizamento de nova demanda pelo segurado na 

hipótese de alteração das circunstâncias verificadas na causa. 

Precedentes. 7. Apelação da autora não provida. (AC 

1027561-26.2019.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

NEVES DA CUNHA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 11/03/2020 PAG.) No 

caso dos autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito em 

comprovar o exercício de atividade rural no regime de economia de 

subsistência por tempo suficiente para que, somado ao número de 

contribuições reconhecidas pelo INSS, haja a concessão do benefício. 

Consoante as lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral 

deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus 

argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto 

aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve 

ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte 

requerente não conseguiu comprovar suas alegações. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

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

Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento de custas 

e despesas processuais, ante o deferimento do pedido de justiça gratuita. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º 

e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3º, 

do mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1008385-93.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA GERAILDA DA SILVA 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM AVERBAÇÃO DE 

SERVIÇO RURAL ajuizada por MARIA GERAILDA DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação no id n. 21145701, alegando, em síntese, a ausência dos 

requisitos para a concessão do benefício. Impugnação à contestação no 

id n. 22450280. Em audiência de instrução foram ouvidas 2 (duas) 

testemunhas. Intimadas para apresentação de alegações finais as partes 

permaneceram inertes, conforme certificado no id n. 29920138. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, formulado por meio de ação em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. Ausentes eventuais 

questões preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação da alegada contribuição pelo tempo 

necessário à aposentação. Assim, diante do pedido manejado pela parte 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. Primeiramente, insta consignar que, 

não obstante ter ocorrido a Reforma da Previdência através da Emenda 

Constitucional nº 103 de 2019, o benefício foi requerido anteriormente a 

mudança das regras da aposentadoria, de modo que a fundamentação 

utilizada nesta sentença obedecerá a norma em vigor à época do 

requerimento do benefício e do ajuizamento da ação. A concessão da 

aposentadoria por tempo de contribuição está condicionada a 35 (trinta e 

cinco) anos de contribuição para homem e de 30 (trinta) anos para mulher, 

bem como de carência mínima de 180 meses de contribuição, nos termos 

do artigo 201, §7º, I, da Constituição Federal e do artigo 25, II, da Lei nº 

8.213/91. Ainda, segundo a regra introduzida pela Lei nº 13.183/2015, 

existe a necessidade de se calcular o número de pontos alcançados 

somando a idade e o tempo de contribuição do segurado. Vejamos: Art. 

29-C. O segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por 

tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator 

previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante 

da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as 

frações, na data de requerimento da aposentadoria, for: I - igual ou 

superior a noventa e cinco pontos, se homem, observando o tempo mínimo 

de contribuição de trinta e cinco anos; ou II - igual ou superior a oitenta e 

cinco pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de 

trinta anos. (...) § 2º As somas de idade e de tempo de contribuição 

previstas no caput serão majoradas em um ponto em: I - 31 de dezembro 

de 2018; II - 31 de dezembro de 2020; III - 31 de dezembro de 2022; IV - 31 

de dezembro de 2024; V - 31 de dezembro de 2026. Veja- se o 

entendimento jurisprudencial: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE 

RURAL E ESPECIAL RECONHECIDAS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO AO MELHOR 

BENEFÍCIO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. FÓRMULA 85/95. 1. [...]. 5. O segurado tem direito à 

concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição com 

a opção de não incidência do fator previdenciário quando o total resultante 

da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição atingir os pontos 

estabelecidos pelo art. 29-C da Lei nº 8.213/91, incluído pela Lei nº 

13.183/2015. 6. Deve ser implantada pelo INSS a inativação cuja renda 

mensal inicial for mais benéfica ao segurado, nos termos da decisão 

proferida pelo C. STF no Recurso Extraordinário nº 630.501/RS. (TRF-4 – 
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AC: 50185072020164047208 SC 5018507-20.2016.4.04.7208, Relator: 

PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 12/12/2018, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC). PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Para a 

aposentadoria integral exige-se o tempo mínimo de contribuição (35 anos 

para homem, e 30 anos para mulher) e será concedida levando-se em 

conta somente o tempo de serviço, sem exigência de idade ou pedágio, 

nos termos do Art. 201, § 7º, I, da CF. 2. O tempo de contribuição 

constante dos contratos de trabalhos registrados na CTPS e na condição 

de segurado contribuinte individual com os recolhimentos assentados no 

CNIS satisfaz a carência exigida pelo Art. 25, II, da Lei 8213/91. 3. 

Preenchidos os requisitos a parte autora faz jus ao benefício de 

aposentadoria integral por tempo de contribuição. 4. [...] 7. Remessa 

oficial, havida como submetida, provida em parte e apelação desprovida. 

(TRF-3 – Ap: 00054989420144036102 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 27/11/2018, DÉCIMA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 05/12/2018). Assim, 

alcançados os pontos necessários, possibilita-se ao segurado receber o 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com a opção de 

não ocorrência do fator previdenciário. Quanto ao pleito de 

reconhecimento de tempo de serviço rural, a Lei nº 8.213/91 admite o 

reconhecimento do período trabalhado em atividades rurais anterior a sua 

vigência, mesmo que não tenham sido recolhidas contribuições referentes 

ao período anterior à sua vigência, exceto para fins de carência. Veja-se 

o disposto no §2º do art. 55: § 2º O tempo de serviço do segurado 

trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será 

computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele 

correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o 

Regulamento. O § 3º do artigo 55 da Lei nº 8.213/91, concernente à 

comprovação do tempo de serviço, estabelece: § 3º A comprovação de 

tempo de serviço para efeitos desta lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. Assim, o 

cômputo do tempo rural exercido, para fins de aposentadoria por tempo de 

serviço, deve ser reconhecido independentemente de contribuições. Ipsis 

litteris: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO TEMPO 

RURAL ANTERIOR A LEI 8.213/1991 AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO 

LABOR RURAL. TEMPO INSUFICIENTE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A 

atividade rural exercida deve ser demonstrada mediante início razoável de 

prova material, coadjuvada de prova testemunhal coerente e robusta, ou 

prova documental plena, não sendo admissível a prova exclusivamente 

testemunhal. 2. Para que sirvam como início de prova material do labor 

rural alegado os documentos apresentados pela parte autora devem ser 

dotados de integridade probante autorizadora de sua utilização, não se 

enquadrando em tal situação aqueles documentos que, confeccionados 

em momento próximo ao ajuizamento da ação, deixam antever a 

possibilidade de sua obtenção com a finalidade precípua de servirem como 

instrumento de prova em ações de índole previdenciária. 3. Por outro lado, 

documentos que em regra são admitidos como início de prova material do 

labor rural alegado passam a ter afastada essa serventia, quando 

confrontados com outros documentos que ilidem a condição campesina 

outrora demonstrada. 4. Na espécie, a natureza e circunstância em que 

foram obtidos os documentos que escoltaram a peça inicial não permitem 

sua valoração positiva para fins de utilização como início de prova material 

do labor campesino que se visa demonstrar. 5. A parte autora não faz jus 

à concessão do benefício, pois não cumpriu o tempo de serviço mínimo, 

nos termos do art. 53, I, da Lei nº 8.213/1991. 6. Coisa julgada secundum 

eventum litis, permitindo o ajuizamento de nova demanda pelo segurado na 

hipótese de alteração das circunstâncias verificadas na causa. 

Precedentes. 7. Apelação da autora não provida. (AC 

1027561-26.2019.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

NEVES DA CUNHA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 11/03/2020 PAG.) No 

caso dos autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito em 

comprovar o exercício de atividade rural no regime de economia de 

subsistência por tempo suficiente para que, somado ao número de 

contribuições reconhecidas pelo INSS, haja a concessão do benefício. 

Consoante as lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral 

deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus 

argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto 

aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve 

ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte 

requerente não conseguiu comprovar suas alegações. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

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

Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento de custas 

e despesas processuais, ante o deferimento do pedido de justiça gratuita. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º 

e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3º, 

do mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000672-67.2018.8.11.0037. AUTOR(A): VALDENORA PEREIRA DE 

ARUJO LOPES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXILIO DOENÇA COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por VALDENORA PEREIRA DE ARAÚJO 

LOPES em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora 

de hérnia de disco lombares, lombalgia, lumbago com ciático, artopatia, 

escoliose neuromuscular, transtornos articulares, radiculopatia cervical e 

tireoide, impedindo-a de trabalhar. A tutela antecipada foi indeferida (Id nº 

11724676). Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação 

(Id nº 11933655), requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma 

vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares 

exigidos para percepção do benefício, a qual foi impugnada (Id nº 

12127441). Laudo pericial realizado por perito judicial (Id nº 27840726). É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

requerendo a concessão de benefício por incapacidade. O processo está 

em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A concessão de benefícios por incapacidade laboral 

está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A 

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

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

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

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

paga enquanto permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, 

a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 
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a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

11933700). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, o laudo pericial atestou que a parte requerente está total e 

temporariamente incapacitada para qualquer atividade laboral (Id nº 

27840726). Não obstante, considerando a idade (58 anos), a limitada 

escolaridade e a ausência de qualificação profissional, constato que a 

parte autora não está apta para o exercício de outra atividade profissional 

ou reabilitação. Nessa toada, entendo que a parte requerente faz jus ao 

benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 

8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o 

acolhimento da pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício 

previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com renda mensal 

inicial a ser calculada pelo INSS, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir da cessação do 

auxílio-doença (22/11/2017), nos termos do artigo 43, caput, da Lei 

8.213/91, observada a eventual prescrição quinquenal. Correção 

monetária e juros moratórios, conforme versão mais atualizada do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do 

Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Tendo em 

vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do 

pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de 

DETERMINAR a implantação do benefício nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos 

autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de 

danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004386-98.2019.8.11.0037. AUTOR(A): AYRTON ALVES FERNANDES 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE RESTABELECIMENTO 

DE AUXÍLIO-DOENÇA/ APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU 

AUXÍLIO-ACIDENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E PRODUÇÃO 

DE PROVA EM CARÁTER EMERGENCIAL ajuizada por AYRTON ALVES 

FERNANDES, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser 

portador de fratura da extremidade proximal da tíbia, outros cuidados de 

seguimento ortopédico, gonoartrose (artrose do joelho), dor articular, 

rigidez articular não classificada em outra parte, impedindo-o de trabalhar. 

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação (Id nº 27604068), 

requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte 

autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para 

percepção do benefício, a qual foi impugnada (Id nº 28397827). Laudo 

pericial realizado por perito judicial (id nº 27082891). É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 8.213/91 que, caso 

ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, a qualidade de 

segurado será mantida durante um determinado intervalo de tempo, no 

denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para fazer jus ao 

benefício em questão deve o interessado comprovar, cumulativamente, o 

preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a qualidade de 

segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que impeça o 

exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 158 de 678



segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, não obstante ao 

disposto no artigo 151 da Lei n. 8.213/91, no que tange à qualidade de 

segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram satisfeitos, 

pois foram devidamente comprovados pelo Extrato Previdenciário do 

Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 27604069). 

Quanto à incapacidade para o exercício das atividades laborais, consigno 

que o laudo pericial atestou que a parte requerente está parcial e 

permanentemente incapacitada para o exercício de suas atividades 

laborais habituais, tendo possibilidade de reabilitação (Id nº 27082891). 

Tendo em vista a pouca idade (48 anos) e a estabilização da enfermidade, 

fica evidenciada a possibilidade de reabilitação profissional, meio pelo qual 

o segurado se readapta ao mercado de trabalho com o auxílio do INSS. 

Deste modo, entendo que a parte requerente faz jus ao benefício de 

auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, 

preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento parcial da 

pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício 

previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA, até sua recuperação ou até sua 

reabilitação para o trabalho, com renda mensal inicial a ser calculada pelo 

INSS, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas 

em atraso devidos a partir do requerimento administrativo (16/07/2018), 

nos termos do artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, observada a eventual 

prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, conforme 

versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros 

de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir 

da citação válida”. Isento de custas e despesas processuais, nos termos 

do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos 

da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005298-95.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS RAMOS CERQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005298-95.2019.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA DAS GRACAS RAMOS 

CERQUEIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU 

ALTERNATIVAMENTE AUXÍLIO-DOENÇA ajuizada por MARIA DAS 

GRAÇAS RAMOS CERQUEIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ser portadora de neoplasia da mama não especificada, 

impedindo-a de trabalhar. Devidamente citado, o requerido ofereceu 

contestação (Id nº 24205317), requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, uma vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e 

regulamentares exigidos para percepção do benefício, a qual foi 

impugnada (Id nº 25373821). Laudo pericial realizado por perito judicial (id 

nº 27365144). É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de benefício por incapacidade. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A concessão de benefícios por incapacidade laboral 

está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A 

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

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

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

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

paga enquanto permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, 

a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 8.213/91 que, caso 

ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, a qualidade de 

segurado será mantida durante um determinado intervalo de tempo, no 

denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para fazer jus ao 

benefício em questão deve o interessado comprovar, cumulativamente, o 

preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a qualidade de 

segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que impeça o 

exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 
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Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, não obstante ao 

disposto no artigo 151 da Lei n. 8.213/91, no que tange à qualidade de 

segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram satisfeitos, 

pois foram devidamente comprovados pelo Extrato Previdenciário do 

Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 24205318). 

Quanto à incapacidade para o exercício das atividades laborais, consigno 

que o laudo pericial atestou que a parte requerente está total e 

temporiamente incapacitada para o exercício de suas atividades laborais 

habituais, tendo possibilidade de reabilitação (Id nº 27365144). Tendo em 

vista a pouca idade (55 anos) e a possível estabilização da enfermidade, 

fica evidenciada a possibilidade de reabilitação profissional, meio pelo qual 

o segurado se readapta ao mercado de trabalho com o auxílio do INSS. 

Deste modo, entendo que a parte requerente faz jus ao benefício de 

auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, 

preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento parcial da 

pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício 

previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA, até sua recuperação para o trabalho, 

com renda mensal inicial a ser calculada pelo INSS, efetuando o 

pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidos 

a partir do requerimento administrativo (26/12/2018), nos termos do artigo 

43, caput, da Lei 8.213/91, observada a eventual prescrição quinquenal. 

Correção monetária e juros moratórios, conforme versão mais atualizada 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 

204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas 

a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Isento de 

custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre 

o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente, com a implantação do 

benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002909-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIMAR FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002909-40.2019.8.11.0037. AUTOR(A): LAUDIMAR FERREIRA DOS 

SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO 

DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA E PRODUÇÃO DE PROVA EM CARÁTER EMERGENCIAL 

ajuizada por LAUDIMAR FERREIRA DOS SANTOS, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, ser portadora de gonartrose primária bilateral 

e dor articular, impedindo-a de trabalhar. A tutela antecipada foi indeferida 

(Id nº 20414030). Laudo pericial realizado por perito judicial (Id nº 

27811870). Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação 

(Id nº 28554432), requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma 

vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares 

exigidos para percepção do benefício, a qual foi impugnada (Id nº 

28818221). É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de benefício por incapacidade. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A concessão de benefícios por incapacidade laboral 

está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A 

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

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

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

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

paga enquanto permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, 

a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

28554433). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, o laudo pericial atestou que a parte requerente está parcial e 

permanentemente incapacitada para atividade laboral habitual ou qualquer 

esforço físico, não sendo suscetível de reabilitação profissional, tendo em 

vista que sua patologia é degenerativa (Id n° 27811870). Não obstante, 

considerando a idade (55 anos), a limitada escolaridade e a ausência de 

qualificação profissional, constato que a parte autora não está apta para o 

exercício de outra atividade profissional ou reabilitação. Nessa toada, 

entendo que a parte requerente faz jus ao benefício de aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, 

preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da pretensão 
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inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com renda mensal inicial a ser 

calculada pelo INSS, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir do início da 

incapacidade laborativa (26/06/2018), observada a eventual prescrição 

quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, conforme versão mais 

atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a 

Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas 

ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação 

válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação do benefício nos termos 

já expressos no dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e 

comprová-la nos autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o 

benefício tem caráter alimentar sendo que a demora em sua inclusão 

poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte 

requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004642-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004642-41.2019.8.11.0037. AUTOR(A): SEBASTIAO MARTINS DOS 

SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO 

EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C TUTELA ANTECIPADA ajuizada 

por SEBASTIÃO MARTINS DOS SANTOS, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, ser portador de hipertensão essencial 

(primária), angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, impedindo-o de 

trabalhar.. A tutela antecipada foi indeferida (Id nº 22549701) Devidamente 

citada, a parte requerida ofereceu contestação (Id nº 22671239), 

requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte 

autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para 

percepção do benefício, a qual foi impugnada (Id nº 22981255) Laudo 

pericial realizado por perito judicial (Id nº 26062057) É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

22671240). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, o laudo pericial atestou que a parte requerente está total e 

permanentemente incapacitada para qualquer atividade laboral, não sendo 

suscetível de reabilitação profissional, devendo ser preservada sua 

capacidade funcional para seus cuidados pessoais (Id nº 26062057). Não 

obstante, considerando a idade (72 anos), a limitada escolaridade e a 

ausência de qualificação profissional, constato que a parte autora não 

está apta para o exercício de outra atividade profissional ou reabilitação. 

Nessa toada, entendo que a parte requerente faz jus ao benefício de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, 

haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

parte requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário 

de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição 

por mês, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às 

parcelas em atraso devidos a partir do dia imediato ao da cessação do 

auxílio-doença (31/01/2020), nos termos do artigo 43, caput, da Lei 

8.213/91, observada a eventual prescrição quinquenal. Correção 
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monetária e juros moratórios, conforme versão mais atualizada do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do 

Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Tendo em 

vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do 

pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de 

DETERMINAR a implantação do benefício nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos 

autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de 

danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002941-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002941-45.2019.8.11.0037. REQUERENTE: SIDNEI MACEDO REQUERIDO: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA ajuizada por SIDNEI MACEDO, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador de sequela de 

fratura de platô tibial direito (artrose e sinovite), lesão de ligamento 

cruzado anterior, tendinopatia da cabeça longa do bíceps, tendinopatia do 

supra-espinhal, bursite subcromiodeltoideana e artrite com derrame da 

acromioclavicular, impedindo-o de trabalhar. Laudo pericial realizado por 

perito judicial (Id nº 27811872). Devidamente citado, o requerido ofereceu 

contestação (Id nº 27972603), requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, uma vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e 

regulamentares exigidos para percepção do benefício, a qual foi 

impugnada (Id nº 28873665). É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de benefício por 

incapacidade. O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem 

sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos 

processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem 

presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a 

receber um julgamento com resolução de mérito. Ausentes eventuais 

questões preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve 

impedir o exercício de atividades que lhe garantem a subsistência, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A concessão de benefícios por 

incapacidade laboral está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, 

veja-se: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando 

for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou 

não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível 

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Art. 

59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

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

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. Ademais, a parte requerente deve cumprir o 

período de carência exigido pelo artigo 25, I, da Lei supramencionada, ou 

seja, necessita comprovar atividade laboral nos 12 (doze) meses 

anteriores ao requerimento do auxílio-doença. Dispõe, outrossim, o artigo 

15 da Lei nº 8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das 

contribuições, a qualidade de segurado será mantida durante um 

determinado intervalo de tempo, no denominado “período de graça”. 

Infere-se, portanto, que para fazer jus ao benefício em questão deve o 

interessado comprovar, cumulativamente, o preenchimento dos seguintes 

requisitos: a) ostentar a qualidade de segurado; b) cumprimento do 

período de carência de 12 contribuições mensais; c) incapacidade 

temporária ou permanente que impeça o exercício das atividades laborais. 

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. 

INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos para a concessão dos 

benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o 

cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; 3) a 

incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não preenchido o requisito da 

incapacidade para concessão do benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à concessão do 

benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, não obstante ao 

disposto no artigo 151 da Lei n. 8.213/91, no que tange à qualidade de 

segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram satisfeitos, 

pois foram devidamente comprovados pelo Extrato Previdenciário do 

Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 27972604). 

Quanto à incapacidade para o exercício das atividades laborais, consigno 

que o laudo pericial atestou que a parte requerente está total e 

temporariamente incapacitada para o exercício de suas atividades laborais 

(Id nº 27811872). Tendo em vista a pouca idade (45 anos) fica 

evidenciada a possibilidade de reabilitação profissional, meio pelo qual o 

segurado se readapta ao mercado de trabalho com o auxílio do INSS. 

Deste modo, entendo que a parte requerente faz jus ao benefício de 

auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, 

preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento parcial da 

pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício 

previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA, até a sua reabilitação para o trabalho, 

com renda mensal inicial a ser calculada pelo INSS, efetuando o 

pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidos 

a partir do indeferimento administrativo do auxílio-doença (04/10/2018), 

nos termos do artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, observada a eventual 

prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, conforme 

versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros 

de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir 

da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida 

na sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das 

alegações já enfrentadas na presente decisão, CONFIRMO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação do 

auxílio-doença, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar, 

sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos 

irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e despesas 
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processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 

de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007448-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLER PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007448-83.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ROSICLER PEREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR 

ajuizada por ROSICLER PEREIRA DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, ter sofrido um acidente de trânsito que lhe 

ocasionou diversos ferimentos, bem como uma grave fratura no úmero e 

tíbia esquerda, impedindo-o de trabalhar. Laudo pericial realizado por 

perito judicial (Id nº 19937238). Devidamente citado, o requerido ofereceu 

contestação (id nº. 20480097), requerendo a improcedência do pedido, 

uma vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e 

regulamentares exigidos para percepção do benefício, a qual foi 

impugnada (id nº. 26213390). É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de benefício por 

incapacidade. O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem 

sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos 

processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem 

presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a 

receber um julgamento com resolução de mérito. Ausentes eventuais 

questões preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve 

impedir o exercício de atividades que lhe garantem a subsistência, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. Para a concessão do benefício, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei acima indicada, ou seja, necessita comprovar atividade laboral 

nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do auxílio-doença. 

Infere-se, portanto, que para fazer jus ao benefício em questão deve o 

interessado comprovar, cumulativamente, o preenchimento dos seguintes 

requisitos: a) ostentar a qualidade de segurado; b) carência de 12 meses; 

c) incapacidade temporária que impeça o exercício de atividades laborais. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. 

INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos para a concessão dos 

benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o 

cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; 3) a 

incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não preenchido o requisito da 

incapacidade para concessão do benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à concessão do 

benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

Quanto aos requisitos supra, estes não restaram devidamente 

demonstrados, notadamente após a realização de perícia médica, que foi 

categórica em afirmar que o requerente se encontra apto para exercer 

suas atividades profissionais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE 

NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. 

Nas ações em que se objetiva o benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, o julgador firma seu convencimento, via de 

regra, com base na prova pericial. 2. Considerando a consistência dos 

elementos de convicção trazidos com a perícia realizada judicialmente e 

não comprovada a existência de incapacidade laboral por outros meios 

capazes de infirmar a conclusão do perito, não é devida a concessão de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. Sentença de 

improcedência mantida. (TRF-4 - AC: 50121528920184049999 

5012152-89.2018.4.04.9999, Relator: Relatora, Data de Julgamento: 

05/12/2018, SEXTA TURMA). Sobre a impugnação ao laudo (id nº 

20722738 ), não obstante os quesitos respondidos serem relativos a 

auxílio-acidente, verifico que as respostas deixam claro que a parte 

requerente encontra-se totalmente capaz. Quanto à impugnação à 

nomeação do perito já foi pacificado o entendimento de que a perícia 

médica judicial não precisa ser obrigatoriamente executada por 

especialista na área da patologia aduzida pela parte autora, admitindo-se a 

realização por expert de especialidade diversa, o qual é profissional 

habilitado e de confiança do Juízo. Veja-se: PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. PERÍCIA MÉDICA. MÉDICO PERITO 

LEGALMENTE HABILITADO. DESNECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. Para a concessão 

dos benefícios de aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença para 

trabalhador rural exige-se, pelo menos, o início de prova material da 

atividade rural, com a corroboração dessa prova indiciária por prova 

testemunhal e, finalmente, a comprovação da incapacidade do segurado 

para o exercício de atividade laboral, que pode ser permanente e total, 

para aposentadoria por invalidez; e parcial e definitiva ou total e 

temporária, para o auxílio-doença (art. 42, § 1º, da Lei 8.213/91). 2. A 

realização de perícia médica judicial é procedimento indispensável para 

comprovação da incapacidade do segurado que pretende benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. 3. 

Segundo o Conselho Federal de Medicina o título de especialista não é 

requisito para exercer qualquer área reconhecida como especialidade 

médica, mas sim para anunciá-la (art. 20 da Lei n. 3.268/57), estando, 

portanto, o profissional médico legalmente habilitado a realizar perícias, 

independentemente de ser especialista. A perícia pode ser realizada por 

profissional da área médica com habilitação geral, não havendo 

necessidade de médico especialista. 4. "Não há nulidade da perícia judicial 

quando esta é de lavra de profissional médico perito do juízo que 

respondeu aos quesitos apresentados, mesmo não sendo especialista na 

área da doença alegada. O título de especialista em determinada área da 

medicina não é requisito para ser perito médico do juízo, inexistindo 

cerceamento de defesa na hipótese" (AC 200538040006621, Rel. Conv. 

Juiz Federal Mark Yshida Brandão, TRF da 1ª Região - Primeira Turma 

Suplementar, e-DJF1 p. 77 de 01/06/2011). 5. Agravo de instrumento 

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

0003086-52.2016.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL 

ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2018, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 16/02/2018 e-DJF1). Grifei. Consoante às 

lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos 

autos. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Sem custas. Condeno a parte requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do artigo 85, §2º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0000245-97.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL CARLOTTO CORREA OAB - MT14144/O (ADVOGADO(A))

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO(A))

REGINALDO GOMES DOS REIS OAB - 569.360.441-15 (REPRESENTANTE)

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO OAB - 05.794.356/0001-68 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

0000245-97.2012.8.11.0037. REPRESENTANTE: REGINALDO GOMES DOS 

REIS REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se o 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 535 do CPC). Impugnada a execução e constatada sua 

tempestividade, intimem-se o(a) exequente para, querendo, manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para apreciação. 

Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004414-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA DE MORAES ORTIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004414-37.2017.8.11.0037. REQUERENTE: RUBIA DE MORAES ORTIZ 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença relativo aos 

honorários sucumbenciais. INTIME-SE a Fazenda Pública ESTADUAL para, 

querendo, impugnar à execução no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 

535 do CPC. Apresentada a impugnação e constatada sua tempestividade, 

intime-se a exequente para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão 

como carta precatória/carta/mandado de citação e intimação, conforme 

dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008131-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERLEY DOS SANTOS REZENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1008131-23.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ERLEY DOS SANTOS 

REZENDE REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Defiro o pedido de Id nº 29303692. Requisite-se 

diretamente do fornecedor GUSSON EQUIPAMENTOS MÉDICOS 

HOSPITALARES LTDA beneficiário do alvará nº 581128-7/2020, a emissão 

de nota fiscal referente aos serviços prestados, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de bloqueio da quantia de R$ 3.850,00 (três mil, oitocentos 

e cinquenta reais) de sua conta. Juntamente com o ofício, encaminhe-se 

cópia da decisão que determinou o bloqueio e do alvará judicial. Juntado 

a(s) nota(s) fiscal(is), concluso o processo para extinção. Decorrido o 

prazo sem a comprovação, concluso para bloqueio. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 23 de abril de 2020 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002726-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SEBASTIAO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1002726-69.2019.8.11.0037 AUTOR: CARLOS SEBASTIAO 

FERREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO E OUTRO 

SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença Salarial 

formulada por CARLOS SEBASTIAO FERREIRA em face do MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT, a fim de que seja incorporado à sua 

remuneração (vencimentos, proventos ou pensão) o percentual de 

11,98% decorrentes da equivocada conversão da moeda Cruzeiro para 

URV, bem como o pagamento dos valores pretéritos, dentro do prazo 

retroativo permitido em lei. O requerido apresentou contestação arguindo, 

preliminarmente, a ocorrência da prescrição, e no mérito postulou pela 

improcedência da inicial. Sucinto relatório. Fundamento e decido. Cuida-se 

de Ação de Cobrança na qual a parte autora postula que seja incorporado 

à sua remuneração (vencimentos, proventos ou pensão) o percentual de 

11,98% decorrentes da equivocada conversão da moeda Cruzeiro para 

URV, bem como o pagamento dos valores pretéritos, dentro do prazo 

retroativo permitido em lei. Consoante se observa o autor é servidor 

municipal, tendo sido aprovado em concurso público para o cargo de 

professor em 08/04/2005 (Id. 20092326). Aduz a parte autora que faz jus 

à diferença de URV decorrente da implantação do Plano Real no ano de 

1994, em razão da necessidade de recomposição das verbas recebidas, 

diante de erro no cálculo quanto à conversão. É cediço que o plenário do 

Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 561.836-RN, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz 

Fux, firmou o posicionamento de que: “(...)O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.(...)” 

(Destaquei) Ocorre que “não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público” (RE 561.836, Relator 

Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/2013, DJe de 

10/2/2014). Nesse contexto, a Corte Superior firmou o entendimento de 

que: “a lei superveniente que promove a reestruturação do sistema 

remuneratório do servidor público pode operar a absorção de vantagens 

pessoais incorporadas, ainda que tenham sido obtidas judicialmente, 

desde que observada, de qualquer modo, a irredutibilidade nominal de 

vencimentos. Isso porque a decisão judicial, em tais hipóteses, obedece a 

cláusula rebus sic stantibus, a produzir efeitos somente quando 

mantiverem hígidas as situações de fato e de direito existentes no 

momento de sua prolação, de sorte que não há falar em violação ao 

princípio constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição 

Federal)." (AgRg no REs 1.157.516/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, Quinta Turma, julgado em 5.2.2013, DJe de 15.2.2013). (AgRg no 

RMS 28.116/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, DJe 12/08/2015). Assim, há limitação temporal ao direito à 

incorporação da diferença pela conversão em URV, nos casos em que a 

recomposição dos vencimentos decore de reestruturação na carreira dos 

servidores, ficando assentado, que o prazo prescricional quinquenal 

começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a 

carreira, conforme entendimento jur isprudencial ,  observe : 

“ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR. 

URV. ABSORÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PERCEPÇÃO AD 

AETERNUM DE PARCELA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1. "Nas ações que tratam de diferenças 

salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, 'conquanto seja 

vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados 

por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando 

há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na 

carreira dos servidores', ficando assentado, ainda, que 'o prazo 
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prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais' 

(AgInt no REsp 1.559.028/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

DJe 28/08/2017)." (REsp 1807832/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, DJe 05/09/2019). 2. "'Não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público' (RE 561.836, 

Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/2013, DJe de 

10/2/2014)" (AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018). 3. "O exame acerca da existência de 

lei reestruturadora e seus limites demandaria análise de legislação 

estadual, incabível em recurso especial, ante a aplicação analógica da 

Súmula n. 280/STF" (AgInt no AREsp 1308444/MT, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 29/03/2019). 4. "'A lei superveniente 

que promove a reestruturação do sistema remuneratório do servidor 

público pode operar a absorção de vantagens pessoais incorporadas, 

ainda que tenham sido obtidas judicialmente, desde que observada, de 

qualquer modo, a irredutibilidade nominal de vencimentos. Isso porque a 

decisão judicial, em tais hipóteses, obedece a cláusula rebus sic stantibus, 

a produzir efeitos somente quando mantiverem hígidas as situações de 

fato e de direito existentes no momento de sua prolação, de sorte que não 

há falar em violação ao princípio constitucional da coisa julgada (art. 5º, 

XXXVI, da Constituição Federal).' (AgRg no REs 1.157.516/RS, Rel. 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 5.2.2013, DJe de 

15.2.2013)." (AgRg no RMS 28.116/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES 

DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/08/2015). No mesmo sentido: AgInt 

no AREsp 1396712/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2019; ADI 2323/DF, Rel. Min. ALEXANDRE 

DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 29/10/2018). 5. A jurisprudência do STJ é 

pela "possibilidade de se remeter a apuração do valor devido em 

liquidação de sentença somente após da constatação inequívoca do an 

debeatur", após "a constatação de efetiva defasagem remuneratória na 

fase de conhecimento" (cf. AgInt no AREsp 1179832/SP, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 27/03/2018), o 

que não ocorreu. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 

1849607/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) No caso, houve 

reestruturação da carreira dos Servidores do Município de Primavera do 

Leste, por meio da Lei Municipal nº 704, de 20 de dezembro de 2001, que 

entrou em vigor na data de sua publicação. Desta feita, considerando o 

entendimento jurisprudencial acima exposto, o termo inicial do prazo 

prescricional quinquenal começa a fluir com a reestruturação da carreira 

dos serviços municipais em 20/12/2001, encerrando-se, portanto, em 

20/12/2006. Logo, como a presente ação somente foi distribuída em 

02/08/2019, resta fulminada pela prescrição quinquenal o direito da parte 

autora para pleitear indenização referente as diferenças pela conversão 

de cruzeiro real para URV. Registra-se, por oportuno, que a Turma 

Recursal Única editou súmula acerca do tema, vejamos: “SÚMULA 11. O 

início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da 

conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor 

(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das 

carreiras de cada categoria de servidor público”. Destarte, patente à 

ocorrência da prescrição, já que a parte autora somente ajuizou ação em 

02/08/2019, quando decorrido mais de 5 (cinco) anos desde 

reestruturação da carreira dos Servidores do Município de Primavera do 

Leste, por meio da Lei Municipal nº 704 de 20 de dezembro de 2001. - 

Dispositivo Diante do exposto, declaro a prescrição da pretensão da parte 

autora direito da Autora para pleitear indenização referente a diferenças 

pela conversão de cruzeiro real para URV. Por conseguinte, julgo extinta a 

presente ação, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se Após, arquivem-se. De São José do 

Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito 

(Prov. 17/20)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006024-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Autos nº 1006024-40.2017.8.11.0037 Vistos. PATRICIA GUIMARÃES, já 

qualificada nos autos em epígrafe, ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA em 

face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. Inicialmente requer a concessão dos benefícios da 

gratuidade judiciária e assevera ser a competência da presente demanda 

da Justiça Estadual por se tratar de lide entre servidores públicos 

municipais e a administração municipal. Narra ser servidora pública do 

Município de Primavera do Leste, na função de professora infantil e fazer 

jus a férias de 45 (quarenta e cinco) dias, com fulcro na lei municipal nº 

681/01 – Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de 

Primavera do Leste e jornada de trabalho de 20 e 30 horas semanais. 

Assevera que o município vem exigindo o cumprimento de carga horária 

de 40 horas quando em realidade o a lei municipal estabelece carga 

horária de 30 horas para todos os professores – Lei municipal 681/01 -, 

não havendo distinção para a categoria de professores da educação 

infantil, o que enseja o dever de pagamento de horas extras pelo ente. O 

mesmo raciocícinio seria aplicável no que concerne às férias porquanto 

legislação federal – LDB - e municipal também não distinguem. Ao final 

requer seja este Juízo reconhecido COMPETENTE para julgar a lide; a 

PROCEDÊNCIA da presente ação; seja concedida liminarmente e inaudita 

altera pars, a redução da jornada de trabalho da autora para 30 horas 

semanais, como descrito na Lei municipal nº 681/01; a concessão dos 

benefícios da gratuidade judiciária; a condenação do requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios; a citação do Requerido; a 

dispensa do reexame necessário; a produção de todos os meios de prova 

em direito admitidos. A antecipação de tutela restou indeferida. Em 

contestação impugnou o município a gratuidade judiciária e aduziu que 

somente o cargo de Professor é regido pela Lei n. 681/2001, sendo que 

Professor Infantil e Auxiliar Educacional são regidos pelo Estatuto do 

Servidor Público (Lei n. 679/2001), havendo diferenças entre Professor 

(regido pela lei 681/01), Professor Infantil e Auxiliar Educacional, sendo 

certo que professores infantis advieram da extinção do cargo de Auxiliar 

Educacional I e II e em razão da legalidade a Carga Horária Semanal de 40 

horas para o Professor Infantil não pode ser alterada por estar prevista no 

Anexo I da Lei 1.617/2016. Quanto às férias, assevera não haver 

previsão legal para gozo de 45 dias tendo em vista ausência de 

autorização legal, bem como para o pagamento de 1/3 em razão da 

revogação tácita do art. 50 da lei 681/2001 pela Lei Orgânica municipal, 

superior hierarquicamente e que tratou da mesma matéria de forma 

diferente, redefinindo que para as férias anuais remuneradas, a aferição 

de 1/3 constitucional levará em consideração o vencimento normal, por 

conseguinte, torna-se-ia indevido o pagamento de 15 dias restantes, pois, 

o cálculo deve ser projetado sobre o vencimento normal e não sobre os 45 

dias de férias. Assevera haver incompatibilidade da norma do art. 50 da 

Lei 681/2001, com o que estabelece o art. 129 § 3º IX da LOM, pois, 

enquanto o dispositivo legal revogado da Lei Ordinária define o pagamento 

de 1/3 (constitucional), corresponde ao período de férias, a Lei Ordinária 

estabelece de modo coerente, ao definir que o gozo de férias anuais 

remuneradas, acrescidas de pelo menos um terço a mais do que o 

vencimento normal, devendo prevalecer a lei orgânica do município por ser 

superior. Ao final requer a total improcedência dos pedidos contidos na 

exordial. Em sede de impugnação à contestação a requerente arguiu 

prescrição diante do decurso do prazo para apresentação da contestação 

e reiterou os termos da exordial pugnando ao final pela rejeição da 

contestação e procedência da ação. Intimadas as partes para 

especificarem as provas, pleitou a autora pela oitiva de testemunhas e 

prova documental, enquanto o município requerido informou a ausência de 

interesse na produção de outras provas. Redistribuído o feito ao juizado 

da Fazenda Pública, vieram os autos conclusos. É a síntese do 

necessário. RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito está apto a 

julgamento por ser matéria de direito, razão pela qual passo à análise do 

mérito da demanda por não haver questões processuais pendentes. A 

pretensão inicial deve ser julgada improcedente. A parte autora relata ser 

professora da rede municipal de ensino e afirma que o regime jurídico 

respectivo prevê a fruição de 45 (quarenta e cinco) dias de férias à 
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categoria dos Professores, da qual aduz fazer parte por ser professora 

da educação infantil, porém, a Administração não outorga o direito 

assegurado à toda a categoria por asseverar que professores da 

educação infantil não se sujeitam ao regime jurídico dos professores, mas 

sim ao da generalidade dos servidores públicos, segundo normas da Lei 

Orgânica Municipal. A documentação trazida aos autos pela parte autora 

revela o seu enquadramento na função de PROFESSORA INFANTIL, 

conforme Portaria 86/04, tendo sido admitida em 14/10/2004, com vínculo 

estatutário (ficha financeira, fl. 37). Compulsando a legislação que instruiu 

o feito, verifico que a lei municipal n. 1031/2007 determinou que o cargo de 

professor infantil fosse extinto e migrassem aqueles profissionais que já 

detivessem o grau de escolaridade exigido para o cargo de Professor 

automaticamente. Para fazer jus ao novo enquadramento, além do grau de 

escolaridade, a lei exigia que o profissional estivesse enquadrado no 

símbolo XV de vencimentos. Assim, por força de expressa previsão 

normativa da Lei 1031/2007, os profissionais enquadrados como 

Professor estariam sujeitos à Lei 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação e à Lei Municipal 681/2001, que trata do regime jurídico dos 

profissionais da educação do município. Nada foi mencionado quanto aos 

profissionais que não faziam jus ao novo enquadramento. Segundo o 

requerido, a legislação municipal distinguiu, dentre os profissionais da 

educação, aqueles que estariam enquadrados na Lei municipal n. 

681/2001 e os que permaneceriam sujeitos ao regime geral descrito na Lei 

Orgânica do Município. A celeuma dos autos reside justamente em saber 

se o professor infantil está submetido ao regime dos servidores do 

município em geral ou se lhes aplicaria a legislação dos profissionais da 

educação, lei municipal específica. Pois bem. A Lei 681/2001 - Estatuto 

dos Profissionais da Educação do Município de Primavera do Leste - 

define, em seu artigo 2º, quem são esses profissionais, veja-se: Art. 2º. 

Para os efeitos desta Lei, entende-se por Profissional da Educação o 

conjunto de Servidores Municipais que desempenham atividade docente, 

supervisão, coordenação, planejamento, direção das unidades escolares, 

ingressados através de Concurso Público de Provas e Títulos na Rede 

Municipal de Ensino. O art. 4º da norma define as classes que compõem a 

carreira, quais sejam: Art. 4º A série de classes do cargo de Professor é 

estruturada em linha horizontal de acesso, identificada por letras 

maiúsculas. Parágrafo único. As classes são estruturadas segundo os 

graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte 

forma: I - Classe A - habilitação específica de nível médio-magistério; II - 

Classe B - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, 

conforme Parecer nº 151/70 do Ministério da Educação, aprovado em 06 

de fevereiro de 1970; III - Classe C - habilitação específica de grau 

superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com 

especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; 

e IV - Classe D - habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com curso de mestrado 

e/ou doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação. O 

art. 29 estabelece o regime de trabalho como sendo de 20 ou 30 horas 

semanais; o artigo 40 estabelece o piso salarial da categoria e os artigos 

49 e 50 estipulam o direito às férias de 45 dias, com adicional de 1/3 da 

remuneração do período. À luz da legislação municipal, portanto, estão 

submetidos ao Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de 

Primavera do Leste (Lei 681/2001), o conjunto de servidores municipais 

que cumpra os seguintes requisitos: a) desempenhe atividade docente ou 

de supervisão, coordenação, planejamento, direção das unidades 

escolares; b) tenham ingressado por meio de concurso público de provas 

e títulos na rede municipal de ensino (art. 2º). A Lei municipal n. 

1031/2007, em que pese extinguir o cargo de professor infantil trouxe a 

regra de migração, mas não desatrelou os professores da educação 

infantil da categoria respectiva, veja-se: Art. 3º A migração automática 

mencionada no artigo 2º, somente ocorrerá para aqueles servidores que 

possuírem na data desta Lei o grau de escolaridade exigido para adentrar 

por meio de concurso público ao cargo de Professor. § 1º - Os integrantes 

do cargo de Professor Infantil que, por ocasião da migração para o Cargo 

de Professor, não atenderem ao requisito de escolaridade a que se refere 

o caput deste artigo, terão sua migração efetivada somente quando da 

apresentação do documento da escolaridade exigida. § 2º - Até que 

ocorra a migração mencionada no caput deste artigo, aqueles servidores 

sem a devida formação para o exercício do Cargo de 2 Professor, 

permanecerão no Cargo de Professor Infantil, estando este em extinção, 

até que adquiram o necessário grau de escolaridade, para após migrarem 

para vagas do Cargo de Professor. Ressalte-se que o artigo 2º da mesma 

norma assim estipula: Art. 2º Os servidores efetivos do cargo em extinção 

de Professor Infantil, que possui símbolo XV de vencimentos, migram 

automaticamente para o cargo de Professor, que possui o símbolo XV de 

vencimentos, submetendo-se as regras da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, qual seja, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, bem 

como da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001. Quanto aos 

demais profissionais que não atingiram a migração automática a lei 

estabelece a permanência no cargo de professor infantil. Seu art. 4º trata 

apenas da remuneração daqueles que não cumprem os requisitos para a 

referida migração, mantendo-os no cargo de professor infantil. A 

documentação trazida nos autos não permite a conclusão de que a parte 

autora se enquadra no regime jurídico dos professores, pois a inicial veio 

desacompanhada de sua titulação, portanto, reputo o seu enquadramento 

no §2º do art. 3º considerando a sua permanência no cargo de professor 

infantil. Alega o município que somente o cargo de Professor seria regido 

pela Lei n. 681/2001, sendo que Professor Infantil e Auxiliar Educacional 

seriam regidos pelo Estatuto do Servidor Público (Lei n. 679/2001). No 

entanto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional elenca, em seu 

artigo 61, quem são os profissionais da educação: Dos Profissionais da 

Educação Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar 

básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados 

em cursos reconhecidos, são: (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 

2009) I – professores habilitados em nível médio ou superior para a 

docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 

(Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) II – trabalhadores em 

educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em 

administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação 

educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas 

áreas; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) III – trabalhadores em 

educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área 

pedagógica ou afim. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) IV - 

profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas 

de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou 

experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de 

ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das 

corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para 

atender ao inciso V do caput do art. 36; (Incluído pela lei nº 13.415, de 

2017) V - profissionais graduados que tenham feito complementação 

pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. 

(Incluído pela lei nº 13.415, de 2017) (grifei). O plano de cargos e salários 

do Município de Primavera do Leste assim aborda as diferenças entre 

Professor e Professor Infantil (fls. 290/295): CARGO PROFESSOR (A) 

INFANTIL DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Compreende em ministrar 

aulas na Educação Infantil, visando o pleno desenvolvimento físico, mental, 

emotivo e socialmente dos educandos em idade pré-escolar. REQUISITOS 

BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Certificado de conclusão do 

Ensino Médio Magistério fornecido por instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC). CARGO PROFESSOR (A) DESCRIÇÃO 

SUMÁRIA DO CARGO: Compreende em reger classe da Educação Infantil 

e do Ensino Fundamental, em sua área de habilitação específica, visando o 

pleno desenvolvimento do aluno. REQUISITOS BÁSICOS PARA 

OCUPAÇÃO DO CARGO: Diploma, devidamente registrado, de conclusão 

de curso de graduação de nível superior, Licenciatura Plena, específico 

conforme LDB, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 

pelo Ministério da Educação (MEC). Ora, como é cediço a atividade de 

“ministrar aulas” é a atividade primeira do profissional da educação, qual 

seja, do professor. No entanto, o Estatuto dos Profissionais da Educação 

(Lei 681/2001) é claro ao considerar como profissional da educação: 

conjunto de Servidores Municipais que desempenham atividade docente 

(art. 2º) E tenham ingressado através de Concurso Público de Provas e 

Títulos na Rede Municipal de Ensino descrevendo em seu art. 4º a primeira 

classe da carreira como aquela de profissionais com “habilitação 

específica de nível médio-magistério”. (REQUISITOS CUMULATIVOS) E 

compulsando os autos verifico não haver prova de que tenha a parte 

autora ingressado nos quadros do município por meio de concurso público 

de provas e títulos. Sendo o cargo de professor infantil oriundo da 

extinção de cargo anterior de auxiliar educacional e, havendo indicação na 

ficha funcional da servidora de que seu vínculo é proveniente de 

“reemprego”, referida documentação é essencial para que se possa 

promover o enquadramento da servidora no Estatuto dos Servidores da 

Educação. Sendo de incumbência da parte a comprovação dos fatos 
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constitutivos de seu direito e não tendo a autora se desincumbido de tal 

circunstância, a improcedência do pedido de enquadramento é medida que 

se impõe. No mais, compulsando os autos, verifico a ausência de pedido 

quanto aos itens: diferença de férias e horas extras porquanto em que 

pese a inicial mencionar a ausência de pagamento de tais verbas, não há 

exata especificação do período em que haveria supostas diferenças, 

tampouco formulação de pedido certo e determinado no item “pedidos” da 

exordial. Quanto às horas extras, apesar da planilha de cálculo anexa à 

petição inicial apontar a quantidade de horas extras diárias a partir do ano 

de 2017, não há especificação do horário de início e término do 

sobrelabor, tampouco há pedido expresso na exordial, no tópico pertinente 

(dos pedidos), acerca da quantidade de horas extraordinárias 

efetivamente prestadas e sua correspondência em pecúnia. O mesmo 

ocorre com o pedido de férias em que apesar de afirmar ter gozado férias 

em dias inferiores ao que entende devido, não aponta a parte autora 

quantos períodos de férias teria direito, bem como o valor que endente 

cabível a esse título, deixando de formular pedido expresso ao final de seu 

petitório. Sendo assim, com base em tais fundamentos, deixo de analisar 

sua fundamentação jurídica já que este Juízo não está autorizado a julgar 

de forma extrapetita, sob pena de a sentença estar eivada de nulidade. 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, JULGO IMPROCENTE o pedido de redução 

da jornada de trabalho/reenquadramento, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

do Rio Claro/MT, 23 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/20)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-46.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BOTTER CASTANHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias impugnar à 

contestação lançada sob n. 30988075. Primavera do Leste-MT, 24/04/20. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006676-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SAPIECZINSKI MROGINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 24/09/2020, às 08h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002947-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDAIR FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 24/09/2020, às 08h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SHARLES ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 24/09/2020, às 09h20, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003226-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARDOSO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 24/09/2020, às 10h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008052-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANI DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 24/09/2020, às 10h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 
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proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001770-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON RODRIGUES BACAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

12/06/2019 Hora: 10:40, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 05 de Abril de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001770-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON RODRIGUES BACAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 24/09/2020, às 13h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004905-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 24/09/2020, às 13h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006016-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA BATISTA TEODORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 24/09/2020, às 14h20, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006296-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO GONCALVES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 24/09/2020, às 15h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILENE PINHO PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

12/06/2019 Hora: 07:40, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 01 de Abril de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILENE PINHO PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 24/09/2020, às 15h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILENE PINHO PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

13/06/2019 Hora: 07:40, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 01 de Abril de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILENE PINHO PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 24/09/2020, às 16h20, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002675-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

05/08/2019 Hora: 09:00, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 16 de Maio de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002675-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 25/09/2020, às 08h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002674-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

05/08/2019 Hora: 08:40, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 16 de Maio de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002674-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 25/09/2020, às 08h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001927-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON SEVERINO TELES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

08/07/2019 Hora: 10:00, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 09 de Abril de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001927-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON SEVERINO TELES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 25/09/2020, às 09h20, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI CRISTINA DE OLIVEIRA HENGEN (REQUERENTE)

ERONDINA CHAGAS DE MELO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria para manifestar nos autos acerca do lançamento 

sob n. 31169315. Primavera do Leste-MT, 24/04/20. Neide Vaz Domingues 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002684-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAYRON CRISTIAN FERNANDES CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

06/08/2019 Hora: 08:00, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 16 de Maio de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002684-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAYRON CRISTIAN FERNANDES CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 25/09/2020, às 10h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BRITO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 25/09/2020, às 10h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008232-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria para manifestar nos autos acerca do lançamento 

sob n. 31169640. Primavera do Leste-MT, 24/04/20. Neide Vaz Domingues 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEFRAN PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO .INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 
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para o dia 25/09/2020, às 13h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008147-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELIO VILELA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria para manifestar nos autos acerca do lançamento 

sob n. 31171702. Primavera do Leste-MT, 24/04/20. Neide Vaz Domingues 

Técnica Juiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005126-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 25/09/2020, às 13h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008323-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

20/05/2019 Hora: 10:20, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 5 de Fevereiro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008323-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 25/09/2020, às 14h20, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO JOAQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

18/06/2019 Hora: 09:40, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 02 de Abril de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO JOAQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 25/09/2020, às 15h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008207-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA CAVALCANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria para manifestar acerca do lançamento nos autos 

sob n. 31248956. Primavera do Leste-MT, 24/04/20. Neide Vaz Domingues 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001928-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON SEVERINO TELES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

08/07/2019 Hora: 10:20, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 09 de Abril de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001928-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON SEVERINO TELES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 25/09/2020, às 15h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006209-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENORA PEREIRA DE ARUJO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006209-44.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VALDENORA PEREIRA DE 

ARUJO LOPES REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro o pedido de Id nº 30168451. 

Requisite-se diretamente aos médicos CAMILO VELOSO NUNES 

beneficiário do alvará nº 577108-0/2019, ONILDO NUNES DE FREITAS 

beneficiário do alvará nº 577122-6/2019, à CLÍNICA ANESTESIA E DOR 

LTDA beneficiária do alvará nº 577126-9/2019, à empresa CUIDADOS 

MÉDICOS INTENSIVOS ESPECIALIZADOS beneficiária do alvará nº 

577132-3/2019 e à CLÍNICA SOTRAUMA S/C LTDA beneficiária do alvará 

nº 577153-6/2019 as emissões das notas fiscais referente aos serviços 

prestados por cada um dos beneficiários, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de bloqueio das quantias de R$ 8.550,00 (oito mil, quinhentos e 

cinquenta reais), R$ 8.550,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta reais), R$ 

3.040,00 (três mil e quarenta reais), R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos 

reais) e R$ 32.537,50 (trinta e dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), respectivamente, das conta de cada beneficiário. 

Juntamente com o ofício, encaminhe-se cópia da decisão que determinou o 

bloqueio e dos alvarás judiciais. Juntado a(s) nota(s) fiscal(is), concluso o 

processo para extinção. Decorrido o prazo sem a comprovação, concluso 

para bloqueio. Serve a presente como ofício/requisição. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2020 Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 8010778-37.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMAR DA SILVA ARANTES (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO CESAR SOARES ADDOA OAB - MT0003943A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010778-37.2016.8.11.0037. DEPRECANTE: DAGMAR DA SILVA 

ARANTES DEPRECADO: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR Vistos. 

Tendo em vista a Certidão do Oficial de Justiça de Id 23111795, 

informando que não foi possível a intimação da cônjuge do executado, a 

Sra Cleide de Lourdes Trevizan Alves, OFICIE-SE ao Juízo deprecante 

para conhecimento e eventuais deliberações. Cumpra-se, servindo a 

presente de Ofício, devendo a Secretaria anexar também a certidão do 

oficial de justiça. No mais, aguarde-se por nova deliberação do douto Juízo 

deprecante, ante os questionamentos já aventados por este deprecado e 

encaminhados ao deprecante. Primavera do Leste, 23 de abril de 2020 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006182-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUNA MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILDA DOS SANTOS PONTES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006182-61.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: LUNA MODAS LTDA - EPP 

EXECUTADO: ROSILDA DOS SANTOS PONTES Vistos, Compulsando-se 

os autos, é possível verificar que a executada efetuou o pagamento 

integral do débito (id. n°7925240), requerendo assim o arquivamento do 

mesmo. O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 924, inciso II, é 

categórico ao prescrever a extinção do processo, como providência 

cabível quando o devedor cumpre satisfatoriamente a obrigação a seu 

cargo. Observo que neste caso foram atendidas todas as prescrições 

legais cabíveis à espécie, sendo aplicável a extinção do processo, 

conforme determinam as regras processuais civis vigentes. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução, na forma 

do artigo 924, inciso II, do Novo Código do Processo Civil. Arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000250-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA BRAMBILLA (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ARAUJO OAB - PR0049943A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000250-29.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: LUANA BRAMBILLA 

EXECUTADO: DAROM MOVEIS LTDA Vistos, Arquive-se imediatamente os 

autos, sem prejuízo de eventual futuro desarquivamento para fins de 

expedição de alvará do saldo existente em conta vinculada em favor da 

reclamada DAROM MÓVEIS a título de devolução caso a mesma indique 

dados bancários nos autos. PRIMAVERA DO LESTE, 24 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002153-94.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SIQUEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI MARTINI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002153-94.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:THIAGO 

SIQUEIRA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENAN PINTO POLO 

PASSIVO: RONI MARTINI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Matutino Data: 29/07/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 8010776-38.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSE VALENTE FERRO (REQUERENTE)

VALTEVIR ITAMAR FERRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DESTE JUIZO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010776-38.2014.8.11.0037. REQUERENTE: VALTEVIR ITAMAR FERRO, 

CLARISSE VALENTE FERRO INTERESSADO: DESTE JUIZO Vistos, Tendo 

em vista a informação/comprovação do INSS de que a senhora requerente 

CLARISSE VALENTE FERRO recebeu o valor do benefício previdenciário 

de titularidade de Marcelo Leandro Ferro, remetam-se novamente os autos 

ao arquivo, com as devidas baixas. Primavera do Leste/ MT, 24 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000317-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA HAGEMANN LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000317-91.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ANA CLAUDIA HAGEMANN 

LOPES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Tendo em vista que não é mais necessária 

a realização da consulta, Defiro o pedido de Id 21460323. Requisite-se 

diretamente do fornecedor CLINER CLÍNICA DE NEUROFISIOLOGIA E 

REABILITAÇÃO beneficiário do alvará nº 498137-5/2019, a devolução do 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no prazo de 10 (dez) dias. 

Juntamente com o ofício, encaminhe-se cópia da decisão que determinou o 

bloqueio e do alvará judicial. Juntado o comprovante da devolução do 

valor, concluso o processo para extinção. Decorrido o prazo sem a 

comprovação, concluso para bloqueio. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 24 de abril de 2020 Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001571-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001571-65.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FELIPE FRANCISCO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Designe-se audiência de 

instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato prévio com os 

Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, inclusive de que 

as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três 

para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011973-57.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO BORGES PALOMEQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBO COMERCIO DE NOTEBOOKS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011973-57.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: FABIANO BORGES 

PALOMEQUE EXECUTADO: GLOBO COMERCIO DE NOTEBOOKS LTDA - 

ME Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença promovida por FABIANO 

BORGES PALOMEQUE em face de GLOBO COMERCIO DE NOTEBOOKS 

LTDA - ME, em que a parte exequente postula pelo redirecionamento da 

execução em face da empresa L.F.MENEZES – EPP (Globo Informática e 

Celulares), ao argumento de ter ocorrido a sucessão empresarial. Pois 

bem. De elementar conhecimento que a sucessão empresarial 

efetivamente demanda prova inequívoca do trespasse, ainda que por 

operação meramente material (não documentada, como usual em casos 

que tais). Isto é, há que se terem elementos de que o fundo de comércio 

ou o estabelecimento foi aproveitado pela sucessora, com a “herança” 

dos benefícios da prévia exploração (que supostamente não deu certo) do 
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nicho de mercado com o intuito de deixar o passivo da sucedida a 

descoberto. Registra-se, por pertinente, que o fundo de comércio 

representa não só o ativo da empresa ou nome, mas sim, e principalmente, 

a boa fama, a clientela e o ponto comercial. A sucessão empresarial pode 

ser presumida, não dependendo da apresentação de provas da compra e 

venda do fundo de comércio ou do estabelecimento empresarial. Com 

essas considerações, denota-se que a sucessão empresarial alegada 

restou corroborada, uma vez que as empresas possuem o mesmo objetivo 

social, funciona no mesmo endereço comercial, utilizada nome fantasia 

semelhante e utiliza das mesmas instalações e mercadorias da suposta 

devedora. Além disso, este juízo acolhei a sucessão empresarial em 

outras demandas que tramitam nestes juízo sob o número 

8010831-57.2012.8.11.0037, no qual houve o acolhimento da sucessão 

empresarial da empresa L.F.MENEZES (Globo Informática e Celulares). 

Constata-se ainda que o objetivo econômico de ambas é o mesmo, a 

saber, o de Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e 

Suprimentos de Informática (CNAE 47.51.2-01), possuindo ainda as 

mesmas atividades econômicas secundárias, ou seja: comércio varejista 

especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 

(CNAE 47.53-9-00); -comércio varejista especializado de equipamentos de 

telefonia e comunicações (CNAE 47.52-1-00); provedores de acesso às 

redes de comunicações (CNAE 61.90-6-01); reparação e manutenção de 

computadores e de equipamentos periféricos (CNAE 95.11-8-00). Por 

consectário lógico, comprovada a assunção de fundo de comércio do 

estabelecimento comercial varejista, essência da atividade econômica, em 

torno do qual giram os outros fatores de produção mercantil, resta 

caracterizada a sucessão de empresas, devendo o sucessor assumir 

todos os créditos pendentes de satisfação. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de substituição de GLOBO COMERCIO DE NOTEBOOKS LTDA – ME, 

CNPJ 12.372.057/0001-09 para L.F.MENEZES, CNPJ 23.237.767/0001-34, 

devendo, por conseguinte, ser retificada a autuação e promover a sua 

inclusão no polo passivo desta ação. Após, intime-se a executada 

L.F.MENEZES para cumprir a sentença, no prazo de 15(quinze) dias, sob 

pena de multa de 10%(dez) por cento e de expedição de mandado de 

penhora e avaliação (art. 523, §1º, do CPC). Decorrido o prazo sem o 

pagamento, venham conclusos para deliberações. Serve a presente de 

carta/mandado de intimação. Proceda-se às atualizações cadastrais 

pertinentes, bem como a inclusão da causídica DAYANE PUNDRICH 

MULLER, OAB/MT n°20836-O, no polo ativo desta ação, conforme dados 

constantes na petição 25388991. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002062-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA COPETI VIANA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002062-09.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: JEOVA COPETI VIANA JUNIOR 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos, Manifeste-se o exequente 

sobre a impugnação apresentada, no prazo legal. PRIMAVERA DO LESTE, 

24 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002645-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE CROCCO DOS SANTOS 05310313141 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI OAB - MT23903/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

META DISTRIBUIDORA LTDA - ME (EXECUTADO)

NUBIA CRISTINA MELO COSTA (EXECUTADO)

JACSON ROGERIO DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYLISMAR LUIZ FRANCISCO NETO OAB - GO31850 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002645-91.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BRUNO HENRIQUE CROCCO 

DOS SANTOS 05310313141 EXECUTADO: META DISTRIBUIDORA LTDA - 

ME, JACSON ROGERIO DA COSTA, NUBIA CRISTINA MELO COSTA Vistos, 

Trata-se de cumprimento de sentença pleiteada por BRUNO HENRIQUE 

CROCCO DOS SANTOS em face de META DISTRIBUIDORA LTDA – ME, 

todos qualificados nos autos. Pretende a parte exequente a decretação da 

desconsideração da personalidade jurídica para que a presente execução 

atinja o patrimônio dos sócios da empresa executada. Instaurado o 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, os sócios 

Jackson Rogério da Costa e Nubia Cristina Melo Costa foram citados e 

intimados, no entanto quedaram-se inertes até a respectiva data. É o que 

se oportuna relatar. Decido. Analisando detidamente os autos, verifico que 

este juízo determinou a instauração do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica e a citação dos sócios da ré para, querendo, 

apresentar defesa no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos que geraram a responsabilidade 

subsidiária. Apesar de citados e intimados, os sócios não apresentaram 

defesa, o que se presume verdade processual a alegação da parte 

exequente de que os sócios vêm tentando frustrar a execução, se 

esquivando de modo intencional, questão fática sobre a qual operou a 

preclusão. Diante do exposto, decreto a revelia dos sócios Jackson 

Rogério da Costa e Nubia Cristina Melo Costa, nos termos do artigo 344, do 

Código de Processo Civil. Da detida análise dos autos, entendo que o 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica comporta 

acolhimento. Isso porque a lei possibilita a desconsideração da 

personalidade jurídica em alguns casos, por abuso caracterizado pelo 

desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, conforme dispõe o 

artigo 50, do Código Civil. Com efeito, é sabido que a pessoa jurídica tem 

existência distinta da de seus sócios e que, em se tratando de sociedade 

por quotas de responsabilidade limitada, o patrimônio particular dos sócios, 

em princípio, não responde pelas dívidas da empresa. Todavia, tal regra 

comporta exceções, como, por exemplo, nos casos em que ocorre má 

gestão, atuação dolosa ou dissolução irregular, ocasião em que poderá 

haver a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, 

ordenando-se que os bens dos membros da sociedade respondam pelos 

débitos oriundos da empresa. Verifica-se que a ação declaratória de 

inexistência de débito c/c cancelamento de protesto c/c indenização por 

danos morais não restou exitosa, porquanto, passado mais de 03(três) 

anos de seu ajuizamento, ainda não houve o adimplemento da obrigação 

por parte da empresa devedora. A fase de cumprimento de sentença foi 

iniciado em 22 de março de 2018 (id. nº12454488), e até o presente 

momento não foi encontrado bem livre e desembaraçado em nome da 

empresa para satisfação do crédito reconhecido no título executivo 

judicial, a despeito das diversas diligências, todas infrutíferas: bloqueio de 

ativos financeiro pelo sistema BACENJUD; consultas de veículos pelo 

sistema RENAJUD, mandados de constatação e até tentativa de penhora 

na boca do caixa. Em tal contexto, considerando que a empresa 

executada não declara Imposto de Renda, não tem nenhum bem móvel ou 

imóvel em seu nome, conclui-se que houve dissolução irregular sem 

reserva de bens para satisfação do débito, restando evidente que a 

personalidade jurídica da executada configura verdadeiro obstáculo ao 

ressarcimento dos prejuízos sofridos pela parte exequente, o que 

autoriza, por si só, a desconsideração. Ante o exposto, DEFIRO o pedido 

de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade META 

DISTRIBUIDORA LTDA – ME e a formal inclusão de seus sócios JACSON 

ROGÉRIO DA COSTA, portador do CPF 785.587.001-68 e NUBIA CRISTINA 

MELO COSTA, portadora do CPF 014.950.921-94, no polo passivo desta 

ação. Contudo, condiciono a tentativa de bloqueio de ativos financeiros e 

veículos dos sócios nos sistemas informatizados BANCENJUD e 

RENAJUD, após a juntada do contrato social e demonstrativo discriminado 

do crédito exequendo, ambos atualizados, no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me conclusos para 

deliberações. Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006024-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Autos nº 1006024-40.2017.8.11.0037 Vistos. PATRICIA GUIMARÃES, já 

qualificada nos autos em epígrafe, ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA em 

face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. Inicialmente requer a concessão dos benefícios da 

gratuidade judiciária e assevera ser a competência da presente demanda 

da Justiça Estadual por se tratar de lide entre servidores públicos 

municipais e a administração municipal. Narra ser servidora pública do 

Município de Primavera do Leste, na função de professora infantil e fazer 

jus a férias de 45 (quarenta e cinco) dias, com fulcro na lei municipal nº 

681/01 – Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de 

Primavera do Leste e jornada de trabalho de 20 e 30 horas semanais. 

Assevera que o município vem exigindo o cumprimento de carga horária 

de 40 horas quando em realidade o a lei municipal estabelece carga 

horária de 30 horas para todos os professores – Lei municipal 681/01 -, 

não havendo distinção para a categoria de professores da educação 

infantil, o que enseja o dever de pagamento de horas extras pelo ente. O 

mesmo raciocícinio seria aplicável no que concerne às férias porquanto 

legislação federal – LDB - e municipal também não distinguem. Ao final 

requer seja este Juízo reconhecido COMPETENTE para julgar a lide; a 

PROCEDÊNCIA da presente ação; seja concedida liminarmente e inaudita 

altera pars, a redução da jornada de trabalho da autora para 30 horas 

semanais, como descrito na Lei municipal nº 681/01; a concessão dos 

benefícios da gratuidade judiciária; a condenação do requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios; a citação do Requerido; a 

dispensa do reexame necessário; a produção de todos os meios de prova 

em direito admitidos. A antecipação de tutela restou indeferida. Em 

contestação impugnou o município a gratuidade judiciária e aduziu que 

somente o cargo de Professor é regido pela Lei n. 681/2001, sendo que 

Professor Infantil e Auxiliar Educacional são regidos pelo Estatuto do 

Servidor Público (Lei n. 679/2001), havendo diferenças entre Professor 

(regido pela lei 681/01), Professor Infantil e Auxiliar Educacional, sendo 

certo que professores infantis advieram da extinção do cargo de Auxiliar 

Educacional I e II e em razão da legalidade a Carga Horária Semanal de 40 

horas para o Professor Infantil não pode ser alterada por estar prevista no 

Anexo I da Lei 1.617/2016. Quanto às férias, assevera não haver 

previsão legal para gozo de 45 dias tendo em vista ausência de 

autorização legal, bem como para o pagamento de 1/3 em razão da 

revogação tácita do art. 50 da lei 681/2001 pela Lei Orgânica municipal, 

superior hierarquicamente e que tratou da mesma matéria de forma 

diferente, redefinindo que para as férias anuais remuneradas, a aferição 

de 1/3 constitucional levará em consideração o vencimento normal, por 

conseguinte, torna-se-ia indevido o pagamento de 15 dias restantes, pois, 

o cálculo deve ser projetado sobre o vencimento normal e não sobre os 45 

dias de férias. Assevera haver incompatibilidade da norma do art. 50 da 

Lei 681/2001, com o que estabelece o art. 129 § 3º IX da LOM, pois, 

enquanto o dispositivo legal revogado da Lei Ordinária define o pagamento 

de 1/3 (constitucional), corresponde ao período de férias, a Lei Ordinária 

estabelece de modo coerente, ao definir que o gozo de férias anuais 

remuneradas, acrescidas de pelo menos um terço a mais do que o 

vencimento normal, devendo prevalecer a lei orgânica do município por ser 

superior. Ao final requer a total improcedência dos pedidos contidos na 

exordial. Em sede de impugnação à contestação a requerente arguiu 

prescrição diante do decurso do prazo para apresentação da contestação 

e reiterou os termos da exordial pugnando ao final pela rejeição da 

contestação e procedência da ação. Intimadas as partes para 

especificarem as provas, pleitou a autora pela oitiva de testemunhas e 

prova documental, enquanto o município requerido informou a ausência de 

interesse na produção de outras provas. Redistribuído o feito ao juizado 

da Fazenda Pública, vieram os autos conclusos. É a síntese do 

necessário. RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito está apto a 

julgamento por ser matéria de direito, razão pela qual passo à análise do 

mérito da demanda por não haver questões processuais pendentes. A 

pretensão inicial deve ser julgada improcedente. A parte autora relata ser 

professora da rede municipal de ensino e afirma que o regime jurídico 

respectivo prevê a fruição de 45 (quarenta e cinco) dias de férias à 

categoria dos Professores, da qual aduz fazer parte por ser professora 

da educação infantil, porém, a Administração não outorga o direito 

assegurado à toda a categoria por asseverar que professores da 

educação infantil não se sujeitam ao regime jurídico dos professores, mas 

sim ao da generalidade dos servidores públicos, segundo normas da Lei 

Orgânica Municipal. A documentação trazida aos autos pela parte autora 

revela o seu enquadramento na função de PROFESSORA INFANTIL, 

conforme Portaria 86/04, tendo sido admitida em 14/10/2004, com vínculo 

estatutário (ficha financeira, fl. 37). Compulsando a legislação que instruiu 

o feito, verifico que a lei municipal n. 1031/2007 determinou que o cargo de 

professor infantil fosse extinto e migrassem aqueles profissionais que já 

detivessem o grau de escolaridade exigido para o cargo de Professor 

automaticamente. Para fazer jus ao novo enquadramento, além do grau de 

escolaridade, a lei exigia que o profissional estivesse enquadrado no 

símbolo XV de vencimentos. Assim, por força de expressa previsão 

normativa da Lei 1031/2007, os profissionais enquadrados como 

Professor estariam sujeitos à Lei 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação e à Lei Municipal 681/2001, que trata do regime jurídico dos 

profissionais da educação do município. Nada foi mencionado quanto aos 

profissionais que não faziam jus ao novo enquadramento. Segundo o 

requerido, a legislação municipal distinguiu, dentre os profissionais da 

educação, aqueles que estariam enquadrados na Lei municipal n. 

681/2001 e os que permaneceriam sujeitos ao regime geral descrito na Lei 

Orgânica do Município. A celeuma dos autos reside justamente em saber 

se o professor infantil está submetido ao regime dos servidores do 

município em geral ou se lhes aplicaria a legislação dos profissionais da 

educação, lei municipal específica. Pois bem. A Lei 681/2001 - Estatuto 

dos Profissionais da Educação do Município de Primavera do Leste - 

define, em seu artigo 2º, quem são esses profissionais, veja-se: Art. 2º. 

Para os efeitos desta Lei, entende-se por Profissional da Educação o 

conjunto de Servidores Municipais que desempenham atividade docente, 

supervisão, coordenação, planejamento, direção das unidades escolares, 

ingressados através de Concurso Público de Provas e Títulos na Rede 

Municipal de Ensino. O art. 4º da norma define as classes que compõem a 

carreira, quais sejam: Art. 4º A série de classes do cargo de Professor é 

estruturada em linha horizontal de acesso, identificada por letras 

maiúsculas. Parágrafo único. As classes são estruturadas segundo os 

graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte 

forma: I - Classe A - habilitação específica de nível médio-magistério; II - 

Classe B - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, 

conforme Parecer nº 151/70 do Ministério da Educação, aprovado em 06 

de fevereiro de 1970; III - Classe C - habilitação específica de grau 

superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com 

especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; 

e IV - Classe D - habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com curso de mestrado 

e/ou doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação. O 

art. 29 estabelece o regime de trabalho como sendo de 20 ou 30 horas 

semanais; o artigo 40 estabelece o piso salarial da categoria e os artigos 

49 e 50 estipulam o direito às férias de 45 dias, com adicional de 1/3 da 

remuneração do período. À luz da legislação municipal, portanto, estão 

submetidos ao Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de 

Primavera do Leste (Lei 681/2001), o conjunto de servidores municipais 

que cumpra os seguintes requisitos: a) desempenhe atividade docente ou 

de supervisão, coordenação, planejamento, direção das unidades 

escolares; b) tenham ingressado por meio de concurso público de provas 

e títulos na rede municipal de ensino (art. 2º). A Lei municipal n. 

1031/2007, em que pese extinguir o cargo de professor infantil trouxe a 

regra de migração, mas não desatrelou os professores da educação 

infantil da categoria respectiva, veja-se: Art. 3º A migração automática 

mencionada no artigo 2º, somente ocorrerá para aqueles servidores que 

possuírem na data desta Lei o grau de escolaridade exigido para adentrar 

por meio de concurso público ao cargo de Professor. § 1º - Os integrantes 

do cargo de Professor Infantil que, por ocasião da migração para o Cargo 

de Professor, não atenderem ao requisito de escolaridade a que se refere 
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o caput deste artigo, terão sua migração efetivada somente quando da 

apresentação do documento da escolaridade exigida. § 2º - Até que 

ocorra a migração mencionada no caput deste artigo, aqueles servidores 

sem a devida formação para o exercício do Cargo de 2 Professor, 

permanecerão no Cargo de Professor Infantil, estando este em extinção, 

até que adquiram o necessário grau de escolaridade, para após migrarem 

para vagas do Cargo de Professor. Ressalte-se que o artigo 2º da mesma 

norma assim estipula: Art. 2º Os servidores efetivos do cargo em extinção 

de Professor Infantil, que possui símbolo XV de vencimentos, migram 

automaticamente para o cargo de Professor, que possui o símbolo XV de 

vencimentos, submetendo-se as regras da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, qual seja, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, bem 

como da Lei Municipal nº 681, de 27 de setembro de 2001. Quanto aos 

demais profissionais que não atingiram a migração automática a lei 

estabelece a permanência no cargo de professor infantil. Seu art. 4º trata 

apenas da remuneração daqueles que não cumprem os requisitos para a 

referida migração, mantendo-os no cargo de professor infantil. A 

documentação trazida nos autos não permite a conclusão de que a parte 

autora se enquadra no regime jurídico dos professores, pois a inicial veio 

desacompanhada de sua titulação, portanto, reputo o seu enquadramento 

no §2º do art. 3º considerando a sua permanência no cargo de professor 

infantil. Alega o município que somente o cargo de Professor seria regido 

pela Lei n. 681/2001, sendo que Professor Infantil e Auxiliar Educacional 

seriam regidos pelo Estatuto do Servidor Público (Lei n. 679/2001). No 

entanto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional elenca, em seu 

artigo 61, quem são os profissionais da educação: Dos Profissionais da 

Educação Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar 

básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados 

em cursos reconhecidos, são: (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 

2009) I – professores habilitados em nível médio ou superior para a 

docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 

(Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) II – trabalhadores em 

educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em 

administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação 

educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas 

áreas; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) III – trabalhadores em 

educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área 

pedagógica ou afim. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) IV - 

profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas 

de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou 

experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de 

ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das 

corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para 

atender ao inciso V do caput do art. 36; (Incluído pela lei nº 13.415, de 

2017) V - profissionais graduados que tenham feito complementação 

pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. 

(Incluído pela lei nº 13.415, de 2017) (grifei). O plano de cargos e salários 

do Município de Primavera do Leste assim aborda as diferenças entre 

Professor e Professor Infantil (fls. 290/295): CARGO PROFESSOR (A) 

INFANTIL DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Compreende em ministrar 

aulas na Educação Infantil, visando o pleno desenvolvimento físico, mental, 

emotivo e socialmente dos educandos em idade pré-escolar. REQUISITOS 

BÁSICOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: Certificado de conclusão do 

Ensino Médio Magistério fornecido por instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC). CARGO PROFESSOR (A) DESCRIÇÃO 

SUMÁRIA DO CARGO: Compreende em reger classe da Educação Infantil 

e do Ensino Fundamental, em sua área de habilitação específica, visando o 

pleno desenvolvimento do aluno. REQUISITOS BÁSICOS PARA 

OCUPAÇÃO DO CARGO: Diploma, devidamente registrado, de conclusão 

de curso de graduação de nível superior, Licenciatura Plena, específico 

conforme LDB, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 

pelo Ministério da Educação (MEC). Ora, como é cediço a atividade de 

“ministrar aulas” é a atividade primeira do profissional da educação, qual 

seja, do professor. No entanto, o Estatuto dos Profissionais da Educação 

(Lei 681/2001) é claro ao considerar como profissional da educação: 

conjunto de Servidores Municipais que desempenham atividade docente 

(art. 2º) E tenham ingressado através de Concurso Público de Provas e 

Títulos na Rede Municipal de Ensino descrevendo em seu art. 4º a primeira 

classe da carreira como aquela de profissionais com “habilitação 

específica de nível médio-magistério”. (REQUISITOS CUMULATIVOS) E 

compulsando os autos verifico não haver prova de que tenha a parte 

autora ingressado nos quadros do município por meio de concurso público 

de provas e títulos. Sendo o cargo de professor infantil oriundo da 

extinção de cargo anterior de auxiliar educacional e, havendo indicação na 

ficha funcional da servidora de que seu vínculo é proveniente de 

“reemprego”, referida documentação é essencial para que se possa 

promover o enquadramento da servidora no Estatuto dos Servidores da 

Educação. Sendo de incumbência da parte a comprovação dos fatos 

constitutivos de seu direito e não tendo a autora se desincumbido de tal 

circunstância, a improcedência do pedido de enquadramento é medida que 

se impõe. No mais, compulsando os autos, verifico a ausência de pedido 

quanto aos itens: diferença de férias e horas extras porquanto em que 

pese a inicial mencionar a ausência de pagamento de tais verbas, não há 

exata especificação do período em que haveria supostas diferenças, 

tampouco formulação de pedido certo e determinado no item “pedidos” da 

exordial. Quanto às horas extras, apesar da planilha de cálculo anexa à 

petição inicial apontar a quantidade de horas extras diárias a partir do ano 

de 2017, não há especificação do horário de início e término do 

sobrelabor, tampouco há pedido expresso na exordial, no tópico pertinente 

(dos pedidos), acerca da quantidade de horas extraordinárias 

efetivamente prestadas e sua correspondência em pecúnia. O mesmo 

ocorre com o pedido de férias em que apesar de afirmar ter gozado férias 

em dias inferiores ao que entende devido, não aponta a parte autora 

quantos períodos de férias teria direito, bem como o valor que endente 

cabível a esse título, deixando de formular pedido expresso ao final de seu 

petitório. Sendo assim, com base em tais fundamentos, deixo de analisar 

sua fundamentação jurídica já que este Juízo não está autorizado a julgar 

de forma extrapetita, sob pena de a sentença estar eivada de nulidade. 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, JULGO IMPROCENTE o pedido de redução 

da jornada de trabalho/reenquadramento, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

do Rio Claro/MT, 23 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/20)

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011365-93.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MEDITEQ COMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT9381-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DEMIS LOPES DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011365-93.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: MEDITEQ COMERCIAL LTDA - 

EPP EXECUTADO: WAGNER DEMIS LOPES DE SIQUEIRA Vistos, Indefiro o 

pedido de encaminhamento do nome da parte devedora para o cadastro 

de inadimplentes, porquanto, é incumbência da parte o encaminhamento, a 

inclusão e a exclusão do nome de seus devedores nos órgãos de 

proteção ao crédito. Os sistemas externos conveniados ao Poder 

Judiciário não são utilizados no interesse privado, mas apenas no 

interesse público de salvaguardar a justiça. Ademais, verifico que foram 

realizadas várias diligências para localização de bens da parte executada, 

em especial, consultas via BACENJUD e RENAJUD, todas sem êxito. 

Assim, tendo sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de 

bens penhoráveis, revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que 

não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a 

movimentação infrutífera do aparato judicial. A ratio legis do referido 

dispositivo legal é devido ao fato de que no Juizado Especial o exequente 

não arcar com custas e despesas processuais, nada impedindo que este 

proponha novo cumprimento de sentença se tiver conhecimento de novos 

bens. Diante do exposto, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 

c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

execução/cumprimento de sentença. Faculto a expedição de certidão para 

fins de protesto, conforme requerido, nos moldes do art. 517 do CPC. 

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55, 

da Lei n°9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os 

autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. Eviner 
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Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011682-62.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY GRANJEIRO DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011682-62.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: HM COMERCIO DE 

INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP EXECUTADO: WESLEY 

GRANJEIRO DE MORAES Vistos, Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA em trâmite desde 2013 pleiteada por HM COMERCIO DE 

INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA – EPP em face de WESLEY GRANJEIRO 

DE MORAES. Intimada para indicar bens à penhora, a parte exequente 

deixou transcorrer in albis o prazo assinalado. Assim, os processos em 

tramite perante os Juizados Especiais são dotados de um procedimento 

diferente. Nestes termos, expõe o § 4º do art. 53 da Lei 9.099/95 que: 

“Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” A 

ratio legis do referido dispositivo legal é devido ao fato de que no Juizado 

Especial a parte exequente não arca com custas e despesas 

processuais, nada impedindo que esta proponha novo cumprimento de 

sentença se tiver conhecimento de novos bens. Posto isto, considerando 

que a parte exequente não demonstrou interesse no prosseguimento do 

feito, não indicando bens à penhora, JULGO EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 53, §4º da Lei n/9.099/95 c/c 485, inciso 

IV, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os autos, 

com baixa. Primavera do Leste-MT, 23 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000370-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SONAGLIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS GARCIA TORRADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000370-72.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ADEMIR SONAGLIO 

EXECUTADO: JEAN CARLOS GARCIA TORRADA Vistos, Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em trâmite desde 2017 pleiteada por 

ADEMIR SONAGLIO em face de JEAN CARLOS GARCIA TORRADA. 

Intimada para indicar bens à penhora, a parte exequente deixou 

transcorrer in albis o prazo assinalado. Assim, os processos em tramite 

perante os Juizados Especiais são dotados de um procedimento diferente. 

Nestes termos, expõe o § 4º do art. 53 da Lei 9.099/95 que: “Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” A ratio 

legis do referido dispositivo legal é devido ao fato de que no Juizado 

Especial a parte exequente não arca com custas e despesas 

processuais, nada impedindo que esta proponha novo cumprimento de 

sentença se tiver conhecimento de novos bens. Posto isto, considerando 

que a parte exequente não demonstrou interesse no prosseguimento do 

feito, não indicando bens à penhora, JULGO EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 53, §4º da Lei n/9.099/95 c/c 485, inciso 

IV, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os autos, 

com baixa. Primavera do Leste-MT, 23 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001780-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE SILVA GALVAO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001780-68.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: ELIANE SILVA GALVAO 

DE ALMEIDA Vistos, Trata-se da exceção de pré-executividade 

apresentada por ELIANE SILVA GALVÃO DE ALMEIDA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, por meio 

da qual alega o descabimento do cumprimento de sentença em seu 

desfavor, sob o argumento de que este juízo não extinguiu o feito sem 

resolução do mérito, ante a ausência da parte requerente à audiência de 

conciliação, mas proferiu sentença de mérito condenando-a em litigância 

de má fé. Arguiu, em preliminar, a suspensão da execução pela 

condenação em honorários, no prazo de 05(cinco) anos, nos termos do 

artigo 12, da Lei n°1.060/50; O indeferimento da sua inclusão nos órgãos 

de restrição ao crédito, bem como o excesso de execução. Requer o 

deferimento da exceção de pré-executividade em todos os seus termos. É 

relatório. Decido. Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de 

pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre 

questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer 

tempo, inclusive, de ofício. Ademais, importa observar que a objeção de 

pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente 

pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício. A parte 

excipiente assevera que este juízo não analisou a ausência imotivada da 

parte requerente à audiência de conciliação, deixando de aplicar os 

efeitos da contumácia e extinguindo-se o feito sem resolução do mérito. 

Compulsando os autos, verifico que a parte executada/excipiente discute 

matéria acobertada por sentença transitada em julgado a mais de 02(dois) 

anos, de modo que deixou decorrer o prazo recursal para rediscutir o feito 

na fase de cumprimento de sentença, porquanto, preclusas. Instaurada a 

fase de cumprimento de sentença, não existe mais possibilidade de 

rediscussão da matéria, opera-se a eficácia preclusa da coisa julgada, 

que impossibilita seja a matéria novamente ventilada, conforme previsão 

expressão contida no artigo 508, do Código de Processo Civil. Além disso, 

restou configurada a existência de débitos, à luz das provas produzidas 

pela exequente nos autos, cuja inscrição aos órgãos de restrição ao 

crédito promovida pela parte exequente/requerida ganha contornos de 

exercício regular do direito. Apesar de não haver comparecido à audiência 

de conciliação e tampouco impugnado as provas trazidas pela parte 

requerida, o que reforça ainda mais a conduta temerária, a parte 

excipiente violou dever de lealdade, por haver alterado a verdade dos 

fatos, o que restou indubitavelmente demonstrado pelo conjunto probatório 

produzido nos autos. Nesse diapasão, o processo estava 

consubstanciado o bastante para julgamento do mérito, não havendo em 

que se atentar à ausência imotivada na audiência de conciliação, pois ao 

que tudo indica, a referida exceção de pré-executividade demonstra claro 

inconformismo da parte com o deslinde da ação, se utilizando, em razão 

disso, de recursos inapropriados com o único objetivo de procrastinar o 

desenvolvimento regular do feito, trazendo aos autos discussão de 

assuntos totalmente protelatórios. Diante do exposto, INDEFIRO a presente 

exceção de pré- executividade. Ademais, no que tange ao pedido de 

suspensão de feito, é de ressaltar que, com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, passou-se a exigir a efetiva comprovação 

do estado de hipossuficiência aos requerentes para concessão dos 

pedidos de gratuidade judiciária. O artigo 5º, inciso LXXIV da Carta Magna 

é cristalino ao afirma que “o Estado prestará assistência judiciária integral 
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e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, 

tem-se como inviável a concessão do benefício da justiça gratuita e 

consequentemente a suspensão do feito sem a necessária comprovação 

verossímil da incapacidade financeira supramencionada. Diante do 

exposto, INDEFIRO a suspensão do feito na forma postulada. Dando 

sequência, a parte exequente requer a inclusão da parte executada nos 

órgãos de restrição ao crédito através dos sistemas conveniados ao 

Tribunal de Justiça. Consigno que os sistemas externos conveniados ao 

Poder Judiciário não são utilizados no interesse privado, mas apenas no 

interesse público de salvaguardar a justiça, porquanto, a inclusão e a 

exclusão do nome de seus devedores aos órgãos de proteção ao crédito 

é incumbência da parte credora. Diante do exposto, INDEFIRO a inclusão 

da executada, por este juízo, nos órgãos de restrição ao crédito. No que 

tange ao excesso de execução, apesar dos argumentos vagos trazidos 

nos autos, a parte excipiente não demonstrou o excesso ou erro de 

cálculo, aduzindo genericamente a acusação. Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido de reconhecimento de excesso de execução. 

Conforme se verifica dos autos, a parte exequente foi intimada para 

indicar objetivamente bens à penhora, no prazo de 30(trinta) dias e até a 

respectiva data não houve indicação válida. Nos termos do §4º, artigo 53, 

da Lei n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo os 

documentos ao autor”. Foram realizadas várias diligências para 

localização de bens da parte executada, em especial, consultas via 

BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, todas se êxito. Assim, tendo sido 

esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, 

revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser 

prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação 

infrutífera do aparato judicial. A manutenção de processos de execução 

no escaninho eletrônico das Varas constitui um dos maiores fatores para 

a sobrecarga das serventias judiciais, desviando parte do trabalho 

burocrático para a investigação de ativos de devedores. Diante do 

exposto, considerando que a parte exequente não indicou objetivamente 

bens à penhora e, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c 

artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

execução/cumprimento de sentença. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Faculto a 

expedição de certidão de crédito e dívida em favor da parte exequente, a 

qual será emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para 

retirá-los. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os autos, com 

baixa. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012042-89.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA F. DE SOUZA COMERCIO DE OPTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAILTON ROSA DE SOUZA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012042-89.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: ROSANGELA F. DE SOUZA 

COMERCIO DE OPTICA - ME EXECUTADO: HAILTON ROSA DE SOUZA 

JUNIOR Vistos, Trata-se da ação de execução de título extrajudicial 

pleiteada por ROSANGELA F. DE SOUZA COMERCIO DE OPTICA – ME em 

face de HAILTON ROSA DE SOUZA JUNIOR, todos qualificados nos autos. 

Pretende a parte exequente a inclusão da parte executada nos órgãos de 

restrição ao crédito através do sistema SerasaJud, como forma de 

compelir ao pagamento do crédito exequendo. É breve relato. Decido. 

Indefiro o pedido de utilização do Serasajud para encaminhamento do 

nome da devedora para o cadastro de inadimplentes, porquanto, é 

incumbência da parte o encaminhamento, a inclusão e a exclusão do nome 

de seus devedores aos órgãos de proteção ao crédito. Os sistemas 

externos conveniados ao Poder Judiciário não são utilizados no interesse 

privado, mas apenas no interesse público de salvaguardar a justiça. 

Conforme se verifica dos autos, a parte exequente foi intimada para 

indicar objetivamente bens à penhora no prazo de 30(trinta) dias e até a 

respectiva data não houve indicação válida. Nos termos do §4º, artigo 53, 

da Lei n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo os 

documentos ao autor”. A presente ação de execução está em trâmite 

desde o ano de 2016. Neste período, foram realizadas várias diligências 

para localização de bens da parte executada, em especial, consultas via 

BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, todas se êxito. Assim, tendo sido 

esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, 

revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser 

prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação 

infrutífera do aparato judicial. A manutenção de processos de execução 

no escaninho eletrônico das Varas constitui um dos maiores fatores para 

a sobrecarga das serventias judiciais, desviando parte do trabalho 

burocrático para a investigação de ativos de devedores. Diante do 

exposto, considerando que a parte exequente não indicou objetivamente 

bens à penhora e, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c 

artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

execução. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010247-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA FERREIRA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010247-48.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCARD S.A 

EXECUTADA: ANA LUCIA FERREIRA OLIVEIRA Vistos, Trata-se de 

cumprimento de sentença pleiteada por BANCO BRADESCO S.A em face 

de ANA LUCIA FERREIRA OLIVEIRA, todos qualificados nos autos. 

Pretende a parte exequente a apreensão da CNH, Passaporte e bloqueio 

dos Cartões de Crédito da parte executada, para fins de compelir o 

adimplemento do valor exequendo. É breve relato. Decido. Inicialmente, nos 

termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz, na 

condução do processo, poderá determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária. Contudo, referida norma deve ser analisada à 

luz do princípio da proporcionalidade, notadamente no que concerne à 

possibilidade de repercutir de forma efetiva para o cumprimento da 

obrigação pecuniária buscada. O inciso IV do art.139 do NCPC prevê 

medidas coercitivas atípicas, que somente poderão ser aplicadas 

subsidiariamente àquelas expressa e legalmente previstas. O fato de 

terem restado infrutíferas as tentativas de satisfação da dívida executada, 

não exime a parte-credora de esgotar as diligências na busca de bens 

penhoráveis antes de postular medidas atípicas de aplicação excepcional. 

A pretensão da ora exequente atenta contra o princípio da 

proporcionalidade, não se mostrando, ademais, passível de surtir o efeito 

pretendido. Além disso, não se pode ignorar que a suspensão de CNH, 

PASSAPORTE e CARTÕES DE CRÉDITO da parte devedora discrepa 

totalmente da natureza pecuniária da obrigação imposta e, ainda que de 

forma oblíqua, atinge a liberdade de locomoção dos executados. A 

jurisprudência colaciona o seguinte entendimento, in verbis: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE 

HABILITAÇÃO, APREENSÃO DO PASSAPORTE E DE CANCELAMENTO 

DOS CARTÕES DE CRÉDITO INDEFERIDOS. ARTIGO 139, IV, DO CPC. 

DESCABIMENTO, NO CASO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Nos termos 

do previsto no inciso IV do artigo 139 do CPC, ao juiz incumbe determinar 

todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em 

ações que tenham por objeto prestação pecuniária. No caso, embora 

comprovado o fato de o devedor não ter satisfeito o pagamento do débito, 
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bem como não ter bens penhoráveis em seu patrimônio, não é caso de 

adoção das medidas atípicas buscadas pelo agravante, primeiro porque a 

suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do 

passaporte do devedor ferem direito e garantia constitucional do indivíduo, 

qual seja: liberdade de locomoção do executado, bem como porque se 

trata de medida prevista em legislação específica, Código Nacional de 

Trânsito, para quando preenchidos as hipóteses do artigo 261 do Código 

de Trânsito Brasileiro, enquanto o cancelamento de cartões de crédito 

configura restrição de crédito que compete tão somente àquele que o 

concede. Decisão agravada mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70075210062, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Desa. 

Liege Puricelli Pires, Julgado em 14/12/2017). Diante do exposto INDEFIRO 

o postulado retro. Conforme se verifica dos autos, a parte exequente foi 

intimada para indicar objetivamente bens à penhora no prazo de 30(trinta) 

dias e até a respectiva data não houve indicação válida. Nos termos do 

§4º, artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo os documentos ao autor”. Foram realizadas várias diligências 

para localização de bens da parte executada, em especial, consultas via 

BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, todas se êxito. Assim, tendo sido 

esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, 

revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser 

prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação 

infrutífera do aparato judicial. A manutenção de processos de execução 

no escaninho eletrônico das Varas constitui um dos maiores fatores para 

a sobrecarga das serventias judiciais, desviando parte do trabalho 

burocrático para a investigação de ativos de devedores. Diante do 

exposto, considerando que a parte exequente não indicou objetivamente 

bens à penhora e, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c 

artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

execução. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLEBER MESQUITA DE OLEGARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000098-44.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOAO CLEBER MESQUITA DE 

OLEGARIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais pleiteada por JOÃO CLEBER MESQUITA DE OLEGARIO em face de 

BANCO BRADESCO S.A. Intimada para cumprir a determinação do evento 

n°16284112, a parte requerente deixou transcorrer in albis, o prazo 

assinalado. Posto isto, considerando que a parte demandante não 

demonstrou interesse no prosseguimento do feito, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. 

Primavera do Leste-MT, 24 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004145-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN FABIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA MARCIA MONTEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004145-95.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: KAREN FABIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ELISA MARCIA MONTEIRO Vistos, Dispensado o relatório na 

forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da ação de 

execução de título extrajudicial pleiteada por KAREN FABIANA DA SILVA 

em face de ELISA MARCIA MONTEIRO. Intimada para cumprir a 

determinação do evento n°28593461, a parte exequente deixou 

transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, considerando que a 

parte exequente não demonstrou interesse no prosseguimento do feito, 

JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Primavera do Leste-MT, 24 de abril de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004038-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA F. DE SOUZA COMERCIO DE OPTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIND DOUGLAS ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004038-51.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ROSANGELA F. DE SOUZA 

COMERCIO DE OPTICA - ME EXECUTADO: KIND DOUGLAS ALVES DOS 

SANTOS Vistos, Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se da ação de execução de título extrajudicial 

pleiteada por ROSANGELA F. DE SOUZA COMERCIO DE OPTICA – ME em 

face de KIND DOUGLAS ALVES DOS SANTOS. Intimada para cumprir as 

diligências solicitadas por este juízo (Id. 31201880), a parte exequente 

deixou transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, considerando 

que a parte exequente não demonstrou interesse no prosseguimento do 

feito, Julgo Extinta a presente execução, nos termos do art. 485, inciso III, 

do CPC. Ademais, é possível verificar que houve o adimplemento parcial 

do crédito exequendo consistente na penhora dos valores de 

R$458,30(quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos) e o 

valor de R$142,97(cento e quarenta e dois reais e noventa e sete 

centavos), cujos valores já foram liberados ao credor mediante alvará. 

Diante do exposto, Julgo Extinta a presente execução pelo cumprimento 

parcial da obrigação de pagar quantia certa, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Primavera do 

Leste-MT, 24 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002943-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

AUTOS Nº. 1002943-49.2018.8.11.0037 REQUERENTE: TATIANE COSTA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A. SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por TATIANE COSTA SILVA, em 
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face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora sustenta 

sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser indevido ante 

a ausência de contratação. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo, preliminarmente, a ausência de documento indispensável à 

propositura da ação e a ausência de consulta de consulta extraída do 

balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, e no mérito postulou pela 

improcedência a inicial. Inicialmente, passo a analisar as questões 

preliminares arguidas. - Ausência de documento indispensável Em que 

pese os argumentos expostos pelo requerido, verifico que a autora 

acostou declaração de endereço confirmando que reside na Fazenda 

Santa Adriana, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, conforme 

informado na inicial, razão pela qual afasto a preliminar arguida. - 

Ausência de consulta extraída do balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito Sustenta o requerido o indeferimento da inicial, ante a ausência do 

extrato oficial do SPC/SERASA. Não obstante os argumentos expostos 

pelo requerido, verifica-se o autor acostou o extrato SCPC, mostrando a 

inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito, 

que alega ser indevido. Desta feita, afasto a preliminar arguida. Superada 

as questões preliminares, passo a analise do mérito da demanda. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente no que diz respeito à integral reparação dos 

danos morais e materiais a serem apurados. As normas do Código de 

Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 77,83 (setenta e sete reais e 

oitenta e três centavos). A requerida, por sua vez, sustenta que o autor 

habilitou a linha telefônica no plano controle e a inadimplência das faturas, 

ocasionou a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. Desta feita, embora a parte ré sustente a contratação dos pacotes 

de serviços, não acostou nenhum documento que comprove as 

alegações, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. Assim, 

cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio jurídico 

firmado entre as partes, tal como gravação do call center, ante a 

possibilidade do contrato verbal. Entretanto, embasou suas alegações 

somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento e faturas 

telefônicas, os quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidos de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido: “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 0016887-80.2013.8.11.0015 APELANTE: CLARO S.A. APELADO: 

GILMAR LUIS DAGHETTI DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANO MORAL – TELEFONIA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – 

PRINTS DE TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS IN RE 

IPSA – VALOR ADEQUADO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - JUROS 

DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO NÃO PROVIDO. O 

print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é 

prova suficiente das ligações e do débito. Não comprovada a dívida, a 

inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos 

são presumidos e geram o dever de indenizar. O valor fixado na sentença 

para a reparação de forma razoável não comporta redução. Na relação 

extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso”. (N.U 

0016887-80.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020). 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVAS CONSTANTES DOS 

AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE AUTORA. 

INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE 

ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE 

TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER 

DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na 

hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a 

pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica colacionada e a 

cópia de FATURAS, não são provas suficientes para atestar a existência 

da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não comprovada a 

CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções 

efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível 

de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração 

a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter 

punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize 

enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso Provido.” (N.U 

0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Assim, restou comprovada a 

qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito e a ausência da juntada do documento na contestação 

demonstra a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as 

partes, conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real 

negócio jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se 

conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma 

indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor ocasiona 

danos morais in re ipsa. Impede destacar que embora haja outra 

anotações restritiva, a autora ajuizou ação declaratória negativa 

contestando o referido débito nos autos n. 1002940-94.2018.811.0037, 

razão pela qual deixo de aplicar a Súmula 385/STJ. Assim, apesar da 

tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Se foi indevida a inscrição no cadastro 

restritivo e se a prova da culpa do réu, prescindível ou não, encontra-se 

bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano 

moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de 

dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 
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fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que o cadastramento de alguém junto aos 

chamados órgãos de proteção ao crédito, tais como o SERASA ou SPC, a 

par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito 

de honradez e dignidade do suposto devedor. Quem se vê incluído nos 

referidos cadastros é imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador 

ou inadimplente, não sendo necessário esforço para concluir que se sinta 

menosprezado e com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que 

pertence, gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível 

de reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98). Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Sobremais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Convém lembrar, a função exercida pelo SPC ou SERASA é de alta 

relevância e de graves conseqüências, de modo que a ré deveria 

cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira que a parte autora 

trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de que o seu nome foi 

negativado, com concreto reflexo negativo, como faz prova o documento 

juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e 

sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à 

requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, 

formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca da 

possibilidade de formulação de pedido contraposto, nos seguintes termos: 

É lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto, desde que 

fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Não 

obstante os argumentos expostos, compulsando os autos não restou 

devidamente comprovado a contratação do serviço cobrado pela 

requerida, razão pela qual forçoso é a improcedência do pedido 

contraposto. Ainda, não comprovada a litigância de má-fé da parte autora, 

deixo de considerá-la, como requer a requerida. - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexistência 

do débito discutido nos autos no valor de R$ 77,83 (setenta e sete reais e 

oitenta e três centavos), bem como condenar a parte requerida, 

TELEFONICA BRASIL S/A ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Com relação ao pedido contraposto, julgo-o improcedente nos 

termos acima exposto. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o 

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

de Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 24 

de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001852-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

AUTOS Nº. 1001852-21.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ANA KAROLINE 

FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A. 

SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de 
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Débito c/c Indenização por Danos Morais, formulada por ANA KAROLINE 

FERREIRA DOS SANTOS, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a 

parte autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição 

indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que 

alega ser indevido ante a ausência de contratação. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a ausência de 

documento indispensável à propositura da ação e a ausência de consulta 

de consulta extraída do balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, e no 

mérito postulou pela improcedência a inicial. Inicialmente, passo a analisar 

as questões preliminares arguidas. - Ausência de documento 

indispensável Em que pese os argumentos expostos pelo requerido, 

verifico que a autora acostou declaração de residência emitida por 

Esmerinda Modesto Ferreira dos Santos, informando que a autora reside 

no endereço informado na inicial (Id. 26134729), razão pela qual afasto a 

preliminar arguida. - Ausência de consulta extraída do balcão dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito Sustenta o requerido o indeferimento da inicial, 

ante a ausência do extrato oficial do SPC/SERASA. Não obstante os 

argumentos expostos pelo requerido, verifica-se o autor acostou o extrato 

SCPC, mostrando a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo débito, que alega ser indevido. Desta feita, afasto a preliminar 

arguida. Superada as questões preliminares, passo a analise do mérito da 

demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado parcialmente 

procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que diz respeito à 

integral reparação dos danos morais e materiais a serem apurados. As 

normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e de 

interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 

1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais 

fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das 

partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 172,83 (cento e setenta e 

dois reais e oitenta e três centavos). A requerida, por sua vez, sustenta 

que o autor habilitou a linha telefônica no plano controle e a inadimplência 

das faturas, ocasionou a inscrição dos dados do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Desta feita, embora a parte ré sustente a contratação 

dos pacotes de serviços, não acostou nenhum documento que comprove 

as alegações, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. 

Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio 

jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call center, ante a 

possibilidade do contrato verbal. Entretanto, embasou suas alegações 

somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento e faturas 

telefônicas, os quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidos de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido: “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 0016887-80.2013.8.11.0015 APELANTE: CLARO S.A. APELADO: 

GILMAR LUIS DAGHETTI DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANO MORAL – TELEFONIA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – 

PRINTS DE TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS IN RE 

IPSA – VALOR ADEQUADO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - JUROS 

DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO NÃO PROVIDO. O 

print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é 

prova suficiente das ligações e do débito. Não comprovada a dívida, a 

inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos 

são presumidos e geram o dever de indenizar. O valor fixado na sentença 

para a reparação de forma razoável não comporta redução. Na relação 

extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso”. (N.U 

0016887-80.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020). 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVAS CONSTANTES DOS 

AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE AUTORA. 

INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE 

ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE 

TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER 

DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na 

hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a 

pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica colacionada e a 

cópia de FATURAS, não são provas suficientes para atestar a existência 

da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não comprovada a 

CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções 

efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível 

de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração 

a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter 

punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize 

enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso Provido.” (N.U 

0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Assim, restou comprovada a 

qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral No caso, embora esteja configurada 

a responsabilidade do réu pela inscrição indevida dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, razão não assiste ao autor quanto ao 

dever ressarcitório. Com efeito, a atual orientação do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido de que a existência de um único outro 

registro regular contra o devedor obsta a concessão de indenização por 

danos morais, em decorrência de indevido protesto ou qualquer inscrição 

em cadastros de restrição creditícia, que, por força da preexistência de 

legítima anotação, não aumenta o descrédito contra sua pessoa, por parte 

de terceiros, assim como não macula a sua honra. Observe: "Direito 

processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por 

danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia 

notificação. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição 

desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos 

autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC. - Orientação: 

A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu 

nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2º do 

CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando 

preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. 

Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso representativo. - Não 

se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no 

acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. 

Súmula n.º 83/STJ. Recurso especial não conhecido." (STJ - REsp. 

1.062.336/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, in 

DJe de 12.05.2009). Consolidando tal orientação, a Segunda Seção 

daquele tribunal superior, a quem compete a uniformização da 

interpretação das leis federais, aprovou, em sessão realizada em 

27.5.2009, a Súmula n. 385, publicada no DJe de 8.6.2009 p.p., com o 

seguinte teor: "Súmula 385 - "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. No 

caso, infere-se do documento acostado aos autos, que, ao tempo da 

negativação do nome do autor levada a efeito pelo requerido, já existia 

outro apontamento em seu nome, realizados por empresa/instituição 

distinta, conforme se observa no Id. 26134729 - Pág. 2. Assim, embora a 

parte autora afirme que tais apontamentos também eram irregulares e que 
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existem demandas judiciais ajuizadas por tal motivo, a ilegitimidade do 

débito ou o questionamento acerca de sua licitude não foram igualmente 

comprovadas. Dessa forma, o requerente só faria jus à indenização caso 

comprovasse, com a certeza necessária, que todas as inscrições 

anteriores nos cadastros de inadimplentes eram ilegítimas. Como não o 

fez, não há como acolher sua pretensão, pois as inscrições feitas em seu 

nome têm presunção de legitimidade, até prova em contrário. Nesse 

sentido: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO CELEBRADO POR 

ESTELIONATÁRIO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE DO RÉU - 

APONTAMENTO PREEXISTENTE EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO 

MORAL - INEXISTÊNCIA - Restando devidamente comprovada a fraude 

realizada por terceira pessoa, que efetuou a contratação em nome do 

autor, deve a fornecedora de serviços ser responsabilizada por eventuais 

prejuízos causados, em razão da sua atividade. - Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição (Súmula 385, do STJ). A 

negativação anterior no cadastro de inadimplentes presume-se legítima até 

que haja prova em contrário”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.11.272788-8/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2016, publicação da súmula em 

14/07/2016) Importante ressaltar que a Súmula 385 do STJ não apresenta 

qualquer ressalva quanto a sua aplicação apenas quando em discussão o 

cumprimento ou não do art. 43, §2º, do CDC, que exige prévia 

comunicação ao devedor sobre a negativação. Assim, havendo prova de 

que o autor é devedor contumaz, a inclusão de seu nome nos cadastros 

de proteção ao crédito pelo réu, ainda que indevida, não violou a honra ou 

bom nome na praça porque já negativado anteriormente. Isso porque, a 

moral de uma pessoa é una e indivisível, não podendo ser fragmentada, a 

ponto de considerar, que seus antecedentes não a tenham maculado e 

que somente o ato do requerido é que produziu tal efeito. Portanto, 

havendo demonstração de apontamentos restritivos anteriores ao ora 

questionado, sem que tenha sido devidamente comprovada a 

irregularidade de todos eles, não há que se falar em reparação por danos 

morais. - Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca 

da possibilidade de formulação de pedido contraposto, nos seguintes 

termos: É lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto, 

desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, compulsando os 

autos não restou devidamente comprovado a contratação do serviço 

cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a improcedência do 

pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância de má-fé da parte 

autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

tão-somente para declarar a inexistência do débito discutido nos autos no 

valor de R$ 172,83 (cento e setenta e dois reais e oitenta e três 

centavos). Com relação ao pedido contraposto, julgo-o improcedente nos 

termos acima exposto. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o 

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

de Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. De São José do 

Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003034-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI SIQUEIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

AUTOS: 1003034-42.2018.8.11.0037 REQUERENTE: PAULO ROSSI 

SIQUEIRA DAS NEVES REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação 

por Danos, ajuizada por PAULO ROSSI SIQUEIRA DAS NEVES, em face de 

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. Sustenta a parte autora que teve seus dados inseridos indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito por dívida junto à requerida, que alega 

desconhecer. Postula pela declaração de inexistência do débito, bem 

como por indenização por danos morais. O requerido apresentou 

contestação, arguindo preliminarmente a necessidade de audiência de 

instrução e julgamento, e no mérito postulou pela improcedência a inicial. 

Inicialmente, passo a analisar a questão preliminar arguida. - Audiência de 

instrução e julgamento No tocante a designação de audiência de instrução, 

entendo ser desnecessária, já que a requerida dispõe de condições de 

comprovar a contratação do serviço que originou o débito por outros meio. 

Ademais, tratando-se de matéria exclusivamente de direito, na qual se 

dispensa a produção de outras provas, passo a analise do mérito da 

demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. No mérito, 

o pedido inicial deve ser julgado procedente. Ab initio, destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. No caso, restou incontroverso a inscrição dos dados da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida junto a requerida no 

valor de 4.702,49 (quatro mil, setecentos e dois reais quarenta e nove 

centavos). Ocorre que a parte autora assevera a ilegitimidade da dívida ao 

argumento de que jamais manteve qualquer negócio jurídico com a 

requerida. A requerida, por sua vez, sustenta a existência do débito, 

afirmando que a dívida é oriunda de contrato entabulado inicialmente com o 

Grupo Santander posteriormente o qual foi objeto de cessão de crédito 

para requerida. Não obstante, esteja devidamente demonstrada a 

existência da cessão de crédito realizada entre a requerida e o Grupo 

Santander, não foi aportado aos autos qualquer documentos que 

comprove a origem da dívida. Registra que incumbe à requerida 

demonstrar, por meio de prova idônea, a origem do débito apontado como 

devido, conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, até 

mesmo porque, esse meio de prova não está ao alcance do autor. Nesse 

sentido, trago a baila os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

NEGATIVAÇÃO - CADASTRO DE INADIMPLENTES - FATO NEGATIVO - 

ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

RELAÇÃO JURÍDICA - CESSÃO DE CRÉDITO - NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL - SÚMULA 

385 DO STJ - INAPLICABILIDADE - VALOR DA INDENIZAÇAO - 

MANUTENÇÃO - PRIMEIRO E SEGUNDO RECURSOS DESPROVIDOS. - 

Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

indenização por danos morais é ônus do réu, pretenso credor, provar a 

existência de vínculo contratual apto a justificar a inserção em cadastro de 

inadimplentes. - Nos casos em que o réu alegar ser cessionário de crédito, 

deve comprovar não somente a validade da alteração de titularidade por 

meio de contrato, mas também a existência e legalidade do negócio jurídico 

original. - Nos casos em que o réu não se desincumbir de seu ônus 

probatório e comprovar a legitimidade da dívida negativada, imperioso 

reconhecer a existência de danos morais, ressalvadas as hipóteses de 

aplicação da Súmula 385, do STJ. - A fixação do valor indenizatório pelos 
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danos morais deve ser realizada de forma a promover a efetiva 

compensação pela dor e sofrimento causados, sem promover o 

enriquecimento ilícito da parte autora. - Nega-se provimento a ambos os 

recursos.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.162059-0/001, Relator(a): 

Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2020, 

publicação da súmula em 03/04/2020) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALORES NÃO CONTRATADOS - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CESSÃO DO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ORIGEM DOS DÉBITOS – ÔNUS DA 

EMPRESA REQUERIDA – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – AUSENCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERO ABORRECIMENTO - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mesmo nos casos de cessão de crédito (CC, 

art. 286), incumbe à requerida demonstrar, por meio de prova idônea, a 

origem dos débitos apontados como devidos, além de comprovar que o 

suposto devedor realmente contratou os valores cobrados, conforme 

prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, mesmo porque, esse 

meio de prova não está ao alcance da autor ou de qualquer outra pessoa, 

senão da empresa que mantem o registro de todos os contratos e dados 

dos usuários. 2. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no 

art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, 

somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em 

lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e 

trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o 

simples aborrecimento diário. 2. A simples cobrança indevida não é capaz, 

por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não 

resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial 

não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado 

maiores abalos ao direito da personalidade do autor, que sequer realizou o 

pagamento da cobrança.” (TJMT, Ap 169038/2016, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 01/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017) (Destaquei). Desta feita, 

comprovada a inscrição indevida dos dados da parte autora nos órgãos 

de proteção ao crédito, o que torna nítida sua responsabilidade. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos 

reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral No caso, embora 

esteja configurada a responsabilidade do réu pela inscrição indevida dos 

dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito, razão não assiste ao 

autor quanto ao dever ressarcitório. Com efeito, a atual orientação do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a existência de 

um único outro registro regular contra o devedor obsta a concessão de 

indenização por danos morais, em decorrência de indevido protesto ou 

qualquer inscrição em cadastros de restrição creditícia, que, por força da 

preexistência de legítima anotação, não aumenta o descrédito contra sua 

pessoa, por parte de terceiros, assim como não macula a sua honra. 

Observe: "Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de 

compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao 

crédito sem prévia notificação. Dano moral reconhecido, salvo quando já 

existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre 

na hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do 

CPC. - Orientação: A ausência de prévia comunicação ao consumidor da 

inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no 

art. 43 , §2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, 

salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. 

Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso 

representativo. - Não se conhece do recurso especial quando o 

entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento 

do STJ quanto ao tema. Súmula n.º 83/STJ. Recurso especial não 

conhecido." (STJ - REsp. 1.062.336/RS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, in DJe de 12.05.2009). Consolidando tal 

orientação, a Segunda Seção daquele tribunal superior, a quem compete a 

uniformização da interpretação das leis federais, aprovou, em sessão 

realizada em 27.5.2009, a Súmula n. 385, publicada no DJe de 8.6.2009 

p.p., com o seguinte teor: "Súmula 385 - "Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. No caso, infere-se do documento acostado a inicial, que, 

ao tempo da negativação do nome do autor levada a efeito pelo requerido, 

já existia outro apontamento em seu nome, realizados por 

empresa/instituição distinta. Assim, embora a parte autora afirme que tais 

apontamentos também eram irregulares e que existem demandas judiciais 

ajuizadas por tal motivo, a ilegitimidade do débito ou o questionamento 

acerca de sua licitude não foram igualmente comprovadas. Dessa forma, o 

requerente só faria jus à indenização caso comprovasse, com a certeza 

necessária, que todas as inscrições anteriores nos cadastros de 

inadimplentes eram ilegítimas. Como não o fez, não há como acolher sua 

pretensão, pois as inscrições feitas em seu nome têm presunção de 

legitimidade, até prova em contrário. Nesse sentido: “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CONTRATO CELEBRADO POR ESTELIONATÁRIO - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE DO RÉU - APONTAMENTO 

PREEXISTENTE EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO MORAL - 

INEXISTÊNCIA - Restando devidamente comprovada a fraude realizada por 

terceira pessoa, que efetuou a contratação em nome do autor, deve a 

fornecedora de serviços ser responsabilizada por eventuais prejuízos 

causados, em razão da sua atividade. - Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição (Súmula 385, do STJ). A negativação 

anterior no cadastro de inadimplentes presume-se legítima até que haja 

prova em contrário”. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.272788-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/07/2016, publicação da súmula em 14/07/2016) Importante ressaltar 

que a Súmula 385 do STJ não apresenta qualquer ressalva quanto a sua 

aplicação apenas quando em discussão o cumprimento ou não do art. 43, 

§2º, do CDC, que exige prévia comunicação ao devedor sobre a 

negativação. Assim, havendo prova de que o autor é devedor contumaz, a 

inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pelo réu, 

ainda que indevida, não violou a honra ou bom nome na praça porque já 

negativado anteriormente. Isso porque, a moral de uma pessoa é una e 

indivisível, não podendo ser fragmentada, a ponto de considerar, que seus 

antecedentes não a tenham maculado e que somente o ato do requerido é 

que produziu tal efeito. Portanto, havendo demonstração de apontamentos 

restritivos anteriores ao ora questionado, sem que tenha sido devidamente 

comprovada a irregularidade de todos eles, não há que se falar em 

reparação por danos morais. - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial tão-somente para declarar a 

inexistência do débito discutido nos autos no valor de R$ 4.702,49 (quatro 

mil, setecentos e dois reais quarenta e nove centavos), Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em julgado. De São José 

do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007176-55.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA XAVIER PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ORLANDO XAVIER PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Processo: 1007176-55.2019.8.11.0037. REQUERENTE: TEREZA XAVIER 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ORLANDO XAVIER PEREIRA SENTENÇA Visto. 

Trata-se de AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

REABILITAÇÃO QUÍMICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA, proposta por TEREZA XAVIER PEREIRA, em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT e do ORLANDO XAVIER PEREIRA, todos qualificados na petição 

inicial. Narra à parte autora, que é mãe do requerido, o qual é portador de 
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transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool (CID10 

F10.1) e transtorno depressivo recorrente (CID10 F33.4). Relata que 

devido ao quadro de dependência vivido pelo requerido, Orlando está em 

uso diuturno de álcool, além das tentativas de tirar a própria vida, já 

ameaçando, inclusive, a sua própria mãe. Narra à autora que foi 

diagnosticada com doença crônica, dependente química com fundamento 

na CID F10 e F19, necessitando fazer a desintoxicação. A inicial foi 

instruída com documentos. Parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico no 

Id. 27937045. O município de Primavera do Leste/MT apresentou 

contestação no Id. 14893081. E o Estado de Mato Grosso no Id. 15011299. 

Houve a retificação do polo ativo para fazer constar Alexandra Partata da 

Silva em substituição a Sandra Paula da Silva (Id. 15295564) Parecer no 

Ministério Público no Id. 16592715. Aportou-se aos autos a nota fiscal nº 

201900000000017, além do relatório de acompanhamento psicológico do 

paciente (Id 17788330) Foi realizado o sequestro de verbas públicas no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Aportou-se aos autos petição do 

Centro de tratamento feminino Rosa de Saron requerendo o pagamento 

dos valores ainda em aberto relativo à internação da paciente Alexandra 

Partata da Silva, bem como juntou-se a nota fiscal nº 201900000000068 

referente à sexta, à sétima e à oitava mensalidades e 16 diárias, além do 

encaminhamento psicossocial, relatório de informativo, atestado médico 

que prorrogou o tratamento por mais 90 (noventa) dias e alta médica (Id 

17788330). Foi realizado o sequestro dos valores de R$ 6.872,28 (seis mil 

e oitocentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos) (Id. 28274562), 

bem como expedido alvará de levantamento em favor de Rosa de Saron 

Centro de Tratamento Feminino EIRELI (Id. 28344175). Sucinto relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer 

c/c Internação com tutela de urgência proposta por ALEXANDRA 

PARTATA DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos qualificados na petição 

inicial. A saúde é bem essencial à sobrevivência humana, direito 

fundamental de todos, de acesso universal, igualitário e de atendimento 

integral, um direito subjetivo indisponível de todos. É dever do Poder 

Público prestá-la de maneira adequada, não se podendo permitir uma 

situação em que uma pessoa portadora de doença grave, não receba o 

tratamento necessário. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à 

saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e 

eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e 

melhor qualidade de vida. Induvidoso, pois, que o texto constitucional 

objetivou assegurar a promoção de acesso irrestrito dos cidadãos aos 

meios disponíveis para a proteção da saúde, impondo, ainda, como dever 

do Estado, a tutela e a efetivação deste direito. No caso, houve a 

demonstração da imprescindibilidade da internação compulsória conforme 

relatório médico acostado na inicial, que afastou qualquer dúvida 

eventualmente existente acerca da necessidade clínica da internação. 

Assim, o direito à saúde e à vida se sobrepõe à observância das regras 

burocráticas ou financeiras, de modo que as restrições administrativas 

não podem ser invocadas como obstáculo à salvaguarda da vida e da 

saúde ora tuteladas, sob pena de ilegítima vulneração ou condicionamento 

da garantia expressamente assegurada pela Constituição Federal. 

Ressalta-se, que tal medida não configura violação ao princípio da 

isonomia, devido à excepcionalidade e à urgência do caso em questão. 

Inexiste, ainda, a ofensa ao princípio da separação dos poderes nas 

hipóteses de salvaguarda ao mínimo existencial, nos termos do 

entendimento esposado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: 

“ADMINISTRATIVO - CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - 

POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE - 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - MANIFESTA NECESSIDADE - 

OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - NÃO OPONIBILIDADE DA 

RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Não podem os 

direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, 

sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão 

controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o 

princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o 

escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado 

justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente 

fundamentais. 2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito 

de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário 

estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos 

orçamentários do ente político, mormente quando não houver 

comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa 

estatal. 3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a 

assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o 

município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no 

sentido de que "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 

responsabilidade solidária da União, Estados- membros e Municípios, de 

modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para 

figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à 

medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 

771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). 

Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 

21/06/2010) Logo, evidenciada a imprescindibilidade da internação e a 

urgência da medida para a busca pela salvaguarda da vida e da saúde da 

autora, pois como é cediço os toxicômanos em grave situação de saúde 

oferecem elevado risco à integridade física e mental de familiares e 

terceiros. Aliás, nesse sentido trago a baixa os seguintes julgados: 

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA - 

CONSTITUCIONAL - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DEPENDÊNCIA 

QUÍMICA - RESGUARDO À VIDA E À SAÚDE - ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO - 

SENTENÇA CONFIRMADA. O art. 196, da CR/88, estabelece que é dever 

do Poder Público e direito de todos a garantia à saúde, com medidas que 

atenuem ou impeçam o risco de doença ou o seu agravamento. A busca 

pela efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana impõe o 

deferimento de pedido de internação compulsória de paciente dependente 

químico, a fim de que seja resguardada a sua incolumidade física e mental. 

Sentença confirmada na remessa necessária”. (TJMG - Remessa 

Necessária-Cv 1.0512.17.008408-5/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior 

, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 

13/03/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO 

PSIQUIÁTRICO E DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - DIREITO À SAÚDE - 

GARANTIA CONSTITUCIONAL - REQUISITOS PRESENTES - FIXAÇÃO DE 

MULTA - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.1- A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2- A Lei 

10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais, admite a internação psiquiátrica 

compulsória mediante a existência de laudo médico circunstanciado, que 

caracterize os seus motivos. 3- Mostra-se cabível a fixação de multa para 

que se obtenha um cumprimento eficaz da decisão jurisdicional, sendo 

inclusive prevista nos artigos 497 e 537, do CPC. 4-Recurso parcialmente 

provido”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.094480-1/001, 

Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva (JD Convocado) , 2ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 10/03/2020, publicação da súmula em 11/03/2020) 

Registra-se que a paciente Alexandra Partata da Silva já obteve alta do 

Centro de Tratamento Rosa de Saron, conforme informado no Id. 

26139167. - Dispositivo Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, 

confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, consignando-se 

que a tutela jurisdicional já foi exaurida, uma vez que inexiste novos 

pedidos nos autos, havendo, inclusive, prestação de contas. Julgo extinto 

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

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários, em 

função dos benefícios da Lei 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 24 

de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005255-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA OAB - MT7058/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005255-61.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ALEXANDRE ARAUJO DOS 

SANTOS REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA Vistos, 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte reclamada, por 

suposto erro na sentença de Id 30752027. É o relatório. DECIDO. De início, 

cumpre salientar que os embargos de declaração constituem instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado 

(CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em regra, atos 

decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no debate novos 

argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é de sua 

natureza, salvo em situações excepcionais. Não verifico a presença do 

vício apontado. O entendimento do juízo foi manifestado na decisão ora 

embargada. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração 

opostos, mas REJEITO-OS INTEGRALMENTE, mantendo incólume a decisão 

proferida. Intime-se. Primavera do Leste, 24 de abril de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006783-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA CORDEIRO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006783-67.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ZILDA CORDEIRO DA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte reclamada, por suposto erro 

na sentença de Id nº 25091898. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre 

salientar que os embargos de declaração constituem instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado 

(CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em regra, atos 

decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no debate novos 

argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é de sua 

natureza, salvo em situações excepcionais. Não verifico a presença do 

vício apontado. O entendimento do juízo foi manifestado na decisão ora 

embargada. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração 

opostos, mas REJEITO-OS INTEGRALMENTE, mantendo incólume a decisão 

proferida. Intime-se. Primavera do Leste, 24 de abril de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001895-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001895-55.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GILMAR FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte reclamada, por suposto erro 

na sentença de Id 19836366. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre 

salientar que os embargos de declaração constituem instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado 

(CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em regra, atos 

decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no debate novos 

argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é de sua 

natureza, salvo em situações excepcionais. Não verifico a presença do 

vício apontado. O entendimento do juízo foi manifestado na decisão ora 

embargada. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração 

opostos, mas REJEITO-OS INTEGRALMENTE, mantendo incólume a decisão 

proferida. Intime-se. Primavera do Leste, 24 de abril de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002940-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002940-94.2018.8.11.0037. REQUERENTE: TATIANE COSTA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Dispensado o relatório na 

forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da ação de 

obrigação de fazer c/c inexigibilidade de obrigação c/c. indenização por 

danos morais pleiteada por TATIANE COSTA SILVA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Intimada para cumprir as diligências do id. 

n°16291413, a parte requerente deixou transcorrer in albis, o prazo 

assinalado. Posto isto, considerando que a parte demandante não 

demonstrou interesse no prosseguimento do feito, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. 

Primavera do Leste-MT, 24 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002973-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALTERVIR MESIAS ALVARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002973-84.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ALTERVIR MESIAS ALVARES 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Dispensado 

o relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da 

ação de obrigação de fazer c/c inexigibilidade de obrigação c/c. 

indenização por danos morais pleiteada por ALTEVIR MESIAS ALVARES 

DOS SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Intimada para cumprir 
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as diligências do id. n°16291716, a parte requerente deixou transcorrer in 

albis, o prazo assinalado. Posto isto, considerando que a parte 

demandante não demonstrou interesse no prosseguimento do feito, 

JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Primavera do Leste-MT, 24 de abril de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002802-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO GONCALVES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002802-30.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JUSCELINO GONCALVES 

LEITE REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Dispensado o relatório na 

forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da ação de 

obrigação de fazer c/c inexigibilidade de obrigação c/c. indenização por 

danos morais pleiteada por JUSCELINO GONÇALVES LEITE em face de 

BANCO BRADESCO S.A. Intimado para cumprir as diligências do id. 

n°16290942, o requerente deixou transcorrer in albis, o prazo assinalado. 

Posto isto, considerando que a parte demandante não demonstrou 

interesse no prosseguimento do feito, JULGO EXTINTA a presente ação, 

nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Primavera do 

Leste-MT, 24 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI OLIVEIRA GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI OAB - MT0020946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000576-52.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARLI OLIVEIRA GOULART 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos pela parte reclamada, por suposto erro na sentença de Id 

31024394. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os 

embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. Não verifico a presença do vício apontado. O entendimento 

do juízo foi manifestado na decisão ora embargada. Ante o exposto, 

CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, mas REJEITO-OS 

INTEGRALMENTE, mantendo incólume a decisão proferida. Intime-se. 

Primavera do Leste, 24 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESLANI VIEIRA AMANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000040-41.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ESLANI VIEIRA AMANCIO 

REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos, Trata-se de Embargos de Declaração opostos 

pela parte reclamada, por suposto erro na sentença de Id 31023048. É o 

relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os embargos de 

declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar 

do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de 

corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento 

de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam 

para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou 

para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito 

infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais. Não 

verifico a presença do vício apontado. O entendimento do juízo foi 

manifestado na decisão ora embargada. Ante o exposto, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, mas REJEITO-OS INTEGRALMENTE, 

mantendo incólume a decisão proferida. Intime-se. Primavera do Leste, 24 

de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005089-29.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005089-29.2019.8.11.0037. REQUERENTE: PHILIPE CASARIN PEIXOTO 

REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos, 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte reclamante, por 

suposto erro na sentença de Id 31163834. É o relatório. DECIDO. De início, 

cumpre salientar que os embargos de declaração constituem instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado 

(CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em regra, atos 

decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no debate novos 

argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é de sua 

natureza, salvo em situações excepcionais. Não verifico a presença do 

vício apontado. O entendimento do juízo foi manifestado na decisão ora 

embargada. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração 

opostos, mas REJEITO-OS INTEGRALMENTE, mantendo incólume a decisão 

proferida. Intime-se. Primavera do Leste, 24 de abril de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005054-69.2019.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CADORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005054-69.2019.8.11.0037. REQUERENTE: SERGIO CADORE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

Decido. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela 

parte reclamante alegando que houve omissão na sentença prolatada nos 

autos. Expõe o embargante que este Juízo deixou de ratificar na sentença 

a multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) já fixada no processo pelo 

descumprimento das determinações judiciais. Nesse passo, urge 

evidenciar a regra processual em espécie na lei 9.099/95 e no Novo 

Código De Processo Civil: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. In casu, verifica-se que 

realmente houve omissão na sentença em relação à ratificação da multa. 

Diante do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, II, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos embargos por serem tempestivos, 

acolhendo-o, no mérito, para alterar a sentença, APENAS EM RELAÇÃO à 

consolidação da multa por descumprimento da tutela de urgência, 

mantendo o restante tal como proferida. ASSIM, a parte dispositiva da 

sentença passa a ter a seguinte redação: Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para declarar indevida a cobrança da fatura 

no valor de R$ 5.714,23 (cinco mil, setecentos e quatorze reais e vinte e 

três centavos), decorrente do TOI n. 629274, bem como condenar a 

requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

ao pagamento de indenização pelos danos morais causados a autora, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, maio/2019. 

Quanto ao pedido contraposto, julgo-o improcedente. Ratifico a liminar 

deferida nos autos em Id 23906257 e condeno a requerida ao pagamento 

da multa de R$8.000,00 (oito mil reais) pelo descumprimento da tutela de 

urgência. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, 

da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE. Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-80.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE ALVES AMADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000352-80.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ARIANE ALVES AMADO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela parte reclamada, por suposto erro na sentença 

de Id 25322300. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os 

embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. Não verifico a presença do vício apontado. O entendimento 

do juízo foi manifestado na decisão ora embargada. Ante o exposto, 

CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, mas REJEITO-OS 

INTEGRALMENTE, mantendo incólume a decisão proferida. Intime-se. 

Primavera do Leste, 24 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002140-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SABO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI OAB - MT23903/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA (REQUERIDO)

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

ERIK GUEDES NAVROCKY OAB - SP0240117A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002140-66.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FABIO SABO REQUERIDO: 

JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA, HPE AUTOMOTORES DO BRASIL 

LTDA Vistos, Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte 

reclamada, por suposto erro na sentença de Id 16288151. É o relatório. 

DECIDO. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração 

constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de 

corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento 

de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam 

para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou 

para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito 

infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais. Não 

verifico a presença do vício apontado. O entendimento do juízo foi 

manifestado na decisão ora embargada. Ante o exposto, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, mas REJEITO-OS INTEGRALMENTE, 

mantendo incólume a decisão proferida. Intime-se. Primavera do Leste, 24 

de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001152-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. FERREIRA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO FAGGIANI DIB OAB - SP0256917A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001152-45.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: A. F. FERREIRA & CIA LTDA - 

ME EXECUTADO: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA 

S/A Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na 

qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do 

valor de R$ 1.189,42 (...) a título de pagamento, o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do 

(s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 
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consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2.020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006425-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS OAB - MT25953/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON PINTO REIS DA SILVA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006425-68.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA APARECIDA SALES 

DOS SANTOS REQUERIDO: ELSON PINTO REIS DA SILVA, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

Decido. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela 

parte reclamante alegando que houve omissão na sentença prolatada nos 

autos, em relação ao pedido de exclusão definitiva do protesto em seu 

nome. Expõe a parte autora embargante que este Juízo foi omisso pois 

não houve na sentença a apreciação de parte do pedido, sendo 

necessária a declaração da exclusão de forma definitiva do protesto, 

oficiando ao Cartório competente sobre tal decisão. Nesse passo, urge 

evidenciar a regra processual em espécie na lei 9.099/95 e no Novo 

Código De Processo Civil: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. In casu, verifico que 

realmente houve omissão na sentença por ter deixado de apreciar o 

pedido de cancelamento definitivo do protesto. Verifico a presença da 

contradição apontada. O entendimento do juízo não foi manifestado na 

sentença ora embargada, quanto ao pedido do cancelamento do protesto. 

Diante do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, II, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos embargos por serem tempestivos, 

acolhendo-o, integralmente, no mérito, para complementar a sentença, em 

relação ao julgamento do pedido de cancelamento definitivo do protesto, 

mantendo o restante tal como proferida. Assim, a parte dispositiva da 

sentença passa a ter a seguinte redação: Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo afastamento 

das preliminares alegadas, bem como pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

autorais averbados nos autos para: a) declarar a inexistência da 

propriedade do veículo VW/FOX (PLACA: NFP9030 - COR: BRANCA) em 

benefício da parte Reclamante, sendo provada a venda do bem ao 

reclamado ELSON PINTO REIS DA SILVA. b) declarar a inexigibilidade da 

cobrança do IPVA em desfavor da parte Reclamante, devendo os débitos 

tributários gerados após a data da tradição (18/10/2016) serem atribuídos 

ao reclamado ELSON PINTO REIS DA SILVA. c) declarar que o reclamado 

ELSON PINTO REIS DA SILVA responde exclusivamente pelos débitos 

administrativos (multa, licenciamento e seguro DPVAT) gerados a partir da 

data da comunicação da venda (22/10/2019), permanecendo-se as partes 

MARIA APARECIDA e ELSON solidariamente responsáveis pelos débitos 

anteriores à comunicação. d) determinar que o DETRAN transfira os 

débitos administrativos (multa, licenciamento e seguro DPVAT) gerados 

após a data da comunicação (22/10/2019) para a parte Reclamada ELSON 

PINTO REIS DA SILVA, registrando-o no seu banco de dados como o 

respectivo comprador/adquirente. e) determinar que o ESTADO DE MATO 

GROSSO cancele, exclua e/ou se abstenha de efetuar a cobrança de 

débitos de IPVA gerados a partir da tradição do bem (18/10/2016) em 

desfavor da parte Reclamante. f) CONFIRMAR A LIMINAR DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA deferida nos autos no id nº 26026450. 

DETERMINAR que seja oficiado ao 2º Ofício Notarial e Registral de Colíder 

(Cartório do 2º Ofício), para que o Oficial da Serventia proceda o 

cancelamento DEFINITIVO do protesto de título nº 2018468912, instrumento 

nº 20464, Livro 250, folhas 396, data do protesto: 13/02/2019, Protocolo 

nº 205072 no valor de R$ 483,40 (...), efetuado em nome do Reclamante, 

servindo a presente de ofício, acompanhada dos dados do protesto. Sem 

ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE. Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002029-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002029-82.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CARLOS VICTOR ALVES 

TRAMPUSCH REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

recurso de embargos de declaração interposto pela parte reclamante 

alegando que houve omissão na sentença prolatada nos autos. Expõe a 

embargante que este Juízo deixou de apreciar a condenação em multa de 

R$ 1.000,00 (um mil reais) fixada na tutela de urgência, por cada dia de 

atraso para o restabelecimento do cartão de crédito, bem como o 

fornecimento de cheques e outros benefícios, da parte embargante pela 

parte ré. Tendo em vista que a parte reclamada tomou ciência da referida 

decisão em 18/04/2018 (Id. 12822851), sendo que o prazo para 

cumprimento da liminar era de 48 (quarenta e oito) horas e que a mesma 

só o efetuou no dia 24/04/2018, o atraso se deu por 4 (quatro) dias, o que 

totaliza, a título de multa, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Nesse 

passo, urge evidenciar a regra processual em espécie na lei 9.099/95 e no 

Novo Código De Processo Civil: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. In casu, verifica-se que 

realmente houve omissão na sentença em relação à análise da multa, 

existindo nos autos a comprovação efetiva do descumprimento nos 

documentos juntados nos Id 12882904 e 12882910. Diante do exposto, e 

com fulcro no artigo 1.022, II, do Novo Código de Processo Civil, conheço 

dos embargos por serem tempestivos, acolhendo-o, no mérito, para alterar 

a sentença, APENAS EM RELAÇÃO à consolidação da multa por 

descumprimento da tutela de urgência, mantendo o restante tal como 

proferida. ASSIM, a parte dispositiva da sentença passa a ter a seguinte 

redação: Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da 

Lei 9.099/95, confirmo a antecipação de tutela de urgência concedida no 

ID 12691900 E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida para DETERMINAR que a parte Requerida efetive o desbloqueio 

do cartão da parte Requerente, bem como reative a conta conforme status 

a quo, e CONDENO a parte requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais à parte requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos calculados desde a prolação desta 

sentença. Além disso, ratifico a liminar deferida nos autos e condeno a 

requerida ao pagamento da multa de R$4.000,00 (quatro mil reais), pelos 4 

(quatro) dias de atraso após o prazo de 48 (quarenta e oito) horas fixado 
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para cumprimento da tutela de urgência, conforme documentos de Id. 

12882904 e 12882910. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE. Primavera do 

Leste/MT, 24 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005068-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005068-87.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CAROLINE VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais pleiteada por CAROLINE VIEIRA DA SILVA 

em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Extrai-se da decisão do evento n°17328702, que a parte requerente foi 

intimada para, no prazo de 15(quinze) dias, trazer aos autos extrato da 

restrição ao crédito expedida pelos órgãos de cadastro de inadimplentes e 

comprovante de endereço em seu nome contemporâneo à propositura 

desta ação, ou caso esteja em nome de terceiros, deverá estar 

acompanhado de firma reconhecida bem como demonstrar qual a relação 

entre a parte e o terceiro. Todavia, constato que a parte requerente não 

demonstrou interesse no feito ao passo que cumpriu parcialmente a 

determinação emanada por este juízo, colacionando somente o extrato da 

restrição ao crédito no evento nº26962047 e deixando de apresentar o 

comprovante de endereço na forma estabelecida. Posto isto, 

considerando que não há nos autos qualquer documento que demonstre 

que a parte demandante tem domicílio nesta jurisdição e tendo em vista 

que não demonstrou interesse no prosseguimento do feito, JULGO 

EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem 

custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Primavera do Leste-MT, 24 de abril de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001221-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA HANKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMAVERA COMERCIO DE MOTOS LTDA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001221-14.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MARCIA HANKE REQUERIDO: 

PRIMAVERA COMERCIO DE MOTOS LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos, O pedido de intimação 

pessoal da assistida da Defensoria Pública não deve ser acolhido, haja 

vista que constitui incumbência da própria Defensoria Pública, que assiste 

à parte no processo e foi regular e pessoalmente intimada no processo 

eletrônico (a Defensoria Pública), manter contato atualizado com seu 

usuário/cliente no âmbito administrativo para fundamentar suas 

manifestações processuais, cuja Instituição goza de unidade, 

indivisibilidade e independência funcional. Nesse sentido, confiram-se os 

seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS. PARTE 

AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. É dever do procurador 

da parte manter o contato e a localização de seu cliente no âmbito 

administrativo, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o 

pedido de expedição de ofícios a empresas de telefonia móvel e órgãos 

conveniados, em busca do endereço atual da parte autora. Precedentes. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70068265388, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 12/02/2016). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO HUMANO À SAÚDE. 

MEDICAMENTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA ASSISTIDA 

PELA DEFENSORIA PÚBLICA. É dever do procurador da parte manter o 

contato e a localização de seu cliente no âmbito administrativo, razão pela 

qual deve ser mantida a decisão vergastada que indeferiu o pedido de 

intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, até mesmo quando a parte é assistida pela 

Defensoria Pública. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70066474735, Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 

18/11/2015). A prerrogativa para intimação pessoal é da Defensoria 

Pública (o que deveras ocorreu nos autos), e não da pessoa por ela 

assistida. Ademais, não se olvide que se trata de processo da 

competência Juizado Especial da Fazenda Pública, que é disciplinado pela 

Lei nº 12.153/2009, sendo o Código de Processo Civil aplicável apenas 

subsidiariamente e, expressamente, para as citações e intimações, 

conforme leitura conjugada da Lei 12.153/2009, do Enunciado 161-Juizado 

Cível – e do Enunciado 01-Juizado da Fazenda Pública, ambos do Fonaje. 

Acrescento que, no que tange às intimações dos assistidos da Defensoria 

Pública para comparecimento às audiências, nos processos do Juizado 

Especial Cível, já existe um entendimento entre este Juízo e a própria 

Defensoria Pública para a intimação pessoal daqueles, não se aplicando, 

portanto, ao caso dos autos. Este magistrado reconhece e admira o 

grande trabalho realizado pela douta Defensoria Pública e também a 

infinidade de providências administrativas a seu cargo, como esta que 

está sendo pleiteada, mas no Judiciário não está sendo diferente, dada a 

demanda insuportável, de forma que se afigura descabido que o Poder 

Judiciário absorva uma incumbência da parte autora, quando a ela cabe 

fazer prova nos autos. Entendo, ainda, que o paciente desprestigia todo 

esse trabalho, quando se alheia ao processo, como se nada tivesse sido 

feito em seu favor! Diante do exposto, rejeito o pedido de intimação 

pessoal da parte autora. Além disso, verifico que a parte autora 

manteve-se inerte por mais de 30 dias, não demonstrando interesse em 

prosseguir com o processo, o que torna forçoso reconhecer que, no 

presente caso, está configurada a hipótese prevista no artigo 485, inciso 

III, do Código de Processo Civil, diante do abandono da causa pela autora. 

Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil; no artigo 

51, §1º, da Lei 9.099/1995; todos c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009). Publicada e 

registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 114945 Nr: 5459-69.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO RUPERTO CANDIDO SEYBOTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8987-B, Murilo Heitor Rezende Pereira - OAB:OAB-MT 

25.674-O

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar o 

acusado FABIO RUPERTO CANDIDO SEYBOTH nas sanções do artigo art. 

129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006. O 

delito previsto no art. 129, § 9º do CP possui pena de detenção, de 3 
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meses a 3 anos.Atento ao princípio constitucional da individualização da 

pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram 

motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a 

pena-base em 3 meses de detenção, pena esta que torno definitiva, por 

inexistirem outras circunstâncias capazes de modificá-la.Fixo o regime 

aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos 

termos do art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.Deixo de substituir a pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a ausência do 

requisito legal previsto no art. 44, I do CP.Deixo de condenar o réu no 

pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na forma 

da Lei.Desde já, embora o art. 110 do Código Penal determine que a 

prescrição retroativa deva ser analisada depois de transitada em julgado a 

sentença penal condenatória, por questão de economia e celeridade 

processual, desde já passo a analisá-la.Segundo Guilherme de Souza 

Nucci, prescrição retroativa é a prescrição da pretensão punitiva com 

base na pena aplicada, sem recurso da apelação, ou improvido este, 

levando-se em conta prazos anteriores à própria sentença (Código Penal 

Comentado, 4ª ed., RT, p. 383).Compulsando os autos, verifica-se que o 

réu foi condenado a 3 meses de detenção, pena que prescreve em 3 

anos, em conformidade com o art. 109, VI do CP.Assim, como entre o 

recebimento da denúncia (12.09.2014) e a sentença condenatória, 

transcorreram mais de 3 anos, necessário se faz o reconhecimento, como 

de fato reconheço, da prescrição retroativa da pretensão punitiva e a 

consequente extinção da punibilidade de FABIO RUPERTO CANDIDO 

SEYBOTH quanto ao delito encartado no art. 129, §9º, do Código Penal, 

nos termos do art. 109, V e 107, IV do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 143811 Nr: 1532-90.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BORTOLON UBALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar o 

acusado DANIEL BORTOLON UBALDO nas sanções do artigo 147, caput, 

do Código Penal do Código Penal e quanto ao crime previsto no artigo 140, 

do Código Penal, reconheço, da decadência do direito de representação, 

não exercido no prazo legal, e a conseqüente extinção da punibilidade do 

autor dos fatos nos termos do art. 107, IV, do CP.Passo a dosimetria da 

pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 144270 Nr: 1741-59.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALTINO FREIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8987-B

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de condenar JOSÉ 

ALTINO FREIRES, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 

11.343/06.DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICOO delito de associação 

para o tráfico, imputado aos acusados, possui a seguinte redação:Art. 35. 

Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, 

reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput 

e § 1o, e 34 desta Lei:Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e 

pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 157810 Nr: 8025-83.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR GUILHERME NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar OSMAR 

GUILHERME NEVES, devidamente qualificado nos autos, às penas do 

artigo 14, da Lei 10.826/03.Passo a dosimetria da pena.As penas 

previstas para este crime são de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, 

e multa.1ª FASEAtento ao princípio constitucional da individualização da 

pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, inexistem motivos 

para exasperação da pena-base, razão pela qual fixo-a em 02 anos de 

reclusão.2ª FASE.Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes 

da pena a serem consideradas. 3ª FASENão existem causas de aumento 

ou de diminuição a serem consideradas.PENA TOTALAssim, perfaz-se o 

total de 02 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva.Fixo o regime 

aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, 

do CP.Todavia, presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a 

pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem 

indicadas pelo Juízo das Execuções Penais.Isento o réu do pagamento 

das custas e despesas processuais por ser pobre na forma da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 161134 Nr: 892-53.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLINSMANN RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS 

- OAB:22115/O, JOÉLIO ROSA DE MORAES - OAB:18.464/O

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar 

KLINSMANN RODRIGUES DOS SANTOS, devidamente qualificado nos 

autos, às penas dos arts. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal e 14, da Lei 

10.826/03Passo à dosimetria da pena.FURTO A pena prevista para este 

crime é de 2 a 8 anos de reclusão e multa.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

do art. 59 do CP, inexistem motivos para exasperação da pena-base, mas 

diante da presença de duas qualificadoras, cuja segunda, considero como 

circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 2 anos e 6 meses 

de reclusão.Diminuo a pena em 6 meses, em decorrência da confissão do 

réu (CP, art. 65, III, d). Não há causas de aumento ou de diminuição a 

serem consideradas.Assim, perfaz-se o total de 2 anos de reclusão, pena 

esta que torno definitiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 164584 Nr: 2484-35.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MARTINS DA SILVA, MILTON DO 

CARMO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:MT/644, JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 7.458-A

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar CLAUDIO 

MARTINS DA SILVA e MILTON DO CARMO MACEDO, devidamente 

qualificados nos autos, às penas do artigo 14, da Lei 10.826/03.Passo a 

dosimetria da pena.CLAUDIO MARTINS DA SILVAAs penas previstas para 

este crime são de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.Atento 

ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as 

circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para 

exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 02 anos 

de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, deixando de diminuí-la em 

razão da confissão (CP, art. 65, III, “d”), por tê-la fixado no mínimo 

legal.Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos 

do art. 33, § 2º, c, do CP.Todavia, presentes os requisitos do art. 44 e §§ 

do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de 

direito, a serem indicadas pelo Juízo das Execuções Penais.Condeno o réu 

do pagamento das custas e despesas processuais.MILTON DO CARMO 

MACEDOAs penas previstas para este crime são de reclusão de 02 (dois) 

a 04 (quatro) anos, e multa.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, 

razão pela qual fixo a pena-base em 02 anos de reclusão e pagamento de 

10 dias-multa, deixando de diminuí-la em razão da confissão (CP, art. 65, 

III, “d”), por tê-la fixado no mínimo legal.Fixo o regime aberto para início do 
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cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 176687 Nr: 8884-65.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIERRY ERISON SANTOS DE SOUZA, 

ALEXSANDER SILVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, JOÃO BATISTA CAMARGO DA 

SILVA - OAB:MT 19.307

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar THIERRY 

ERISON SANTOS DE SOUZA as penas do art. 14, da Lei n. 10.826/03 e 

ALEXSANDER SILVEIRA NETO no artigo 180, caput, do Código 

Penal.Passo a dosimetria da pena.THIERRY ERISON SANTOS DE SOUZA 

As penas previstas para este crime são de reclusão, reclusão, de 2 (dois) 

a 4 (quatro) anos, e multa. 1ª FASEAtento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

inexistem motivos para exasperação da pena-base, razão pela qual fixo-a 

em 02 anos de reclusão.2ª FASE.Deixo de atenuar a pena em razão da 

confissão porque sua incidência conduziria à redução da pena-base 

abaixo do mínimo legal, contrariando a Súmula 231 do STJ: (SÚMULA 231 

do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à 

redução da pena abaixo do mínimo legal). 3ª FASENão existem causas de 

aumento ou de diminuição a serem consideradas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 199255 Nr: 8189-77.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Código 199255

Vistos, etc.

1. Defiro pedido formulado pelo réu, desde que indique o endereço 

completo onde poderá ser localizado.

2. Aportando aos autos a informação supra, expeça-se carta precatória 

para a comarca de Aguas Belas – PE, a fim de o réu prossiga no 

cumprimento das condições da suspensão condicional do processo por 

ele aceitas á fl. 49.

3. Com o retorno da deprecata, vista ao Ministério Público e tornem 

conclusos.

Intime-se.

Primavera do Leste, 23 de abril de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002173-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ALVES FIGUEIREDO PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 31 de 

JULHO de 2019, às 10:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer 

a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006418-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALIPIO HERCULES DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 15 de MAIO de 

2019, às 08:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO RAPOZO FRAZAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 19 de JUNHO 

de 2019, às 13:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007458-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAUDSOM OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar quanto a petição juntada pela parte requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias. Sorriso, 24/04/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007385-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

IVAN MULLER DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar nos autos quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

Sorriso, 24/04/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007563-61.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEDINES MOLINARI SIMONETTI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte exequente para 

requerer o prosseguimento da execução, indicando bens da executada 

passíveis de serem penhorados. Sorriso, 24/04/2020. Michelle Toscano de 

Brito Marques - Analista Judiciária

Decisão

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

Processo Número: 1005964-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVESTRE PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Rafaela de Carvalho Copeiro (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005964-87.2019.8.11.0040. Vistos etc. COLHA-SE o parecer 

ministerial. Oportunamente, CONCLUSOS. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 

Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002142-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI WILIBALDO MELCHIORS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002142.95.2016.8.11.0040 Vistos etc. Em conformidade com a 

sentença anteriormente proferida nos autos, nesta oportunidade procedo 

a assinatura digital dos alvarás de levantamento expedidos em favor da 

parte autora, devendo a Secretaria da Vara comunicar o departamento 

competente do TJMT. Após, ao arquivo. Intimem-se. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002371-16.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRONICA SORRISAT LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002371-16.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA REQUERIDO: ELETRONICA 

SORRISAT LTDA - ME Vistos etc. RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no 

prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos 

termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNO 

audiência de mediação para o dia 03 de Agosto de 2020, às 18h00min, a 

qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do 

NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na 

modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação respectivo, devendo 

o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os 

membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre 

serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis 

Orgânicas de regência. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005045-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AURIZIA DIAS FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005045-35.2018.8.11.0040. Vistos etc. Considerando a inércia 

do executado, DEFIRO o requerimento de penhora sobre as contas do 

FGTS e PIS/PASEP eventualmente existentes em nome do executado, 

conforme pugnado em id. 29334111. No ponto, preceitua o artigo 833, 

inciso IV, do Código de Processo Civil: “São impenhoráveis: IV - os 

vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os 

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, 

bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador 

autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”. 

Ocorre que, o parágrafo segundo do mesmo artigo prevê uma exceção à 
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regra de impenhorabilidade que assim dispõe: “§ 2° O disposto nos incisos 

IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de 

prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às 

importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, 

devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8°, e no art. 529, 

§ 3°”. Sendo assim, tratando de verba alimentar inegável que a 

impenhorabilidade disposta no inciso IV do art. 833 deve ser afastada. No 

mais, DEFIRO o pedido de expedição de ofício a empresa empregadora do 

executado. Desta feita, OFICIE-SE a empresa empregadora indicada no 

petitório supramencionado para que proceda ao desconto em folha de 

pagamento do valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo, todo mês, e deposite na conta bancária descrita indicada. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002406-73.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAIRTON LUIZ KRAUSPENHAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISA CERENA CARVALHO OAB - MT24035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002406-73.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

LAIRTON LUIZ KRAUSPENHAR REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que o presente feito é de 

competência da Fazenda Pública. Assim, considerando que a mesma fora 

distribuída a este juízo equivocadamente, DETERMINO a redistribuição do 

presente feito ao Juízo Competente. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008747-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GREYCE DOS SANTOS MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REU)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008747-52.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

GREYCE DOS SANTOS MOREIRA DA SILVA REU: MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, F. N. DE LIMA EIRELI - ME 

Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que a parte autora requer a 

exclusão da demandada F. N. de Lima Eireli – ME do polo passivo da 

demanda. Pois bem. Dispõe o artigo 329, I, do Código de Processo Civil, in 

verbis: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido 

ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; (...) 

Nesta medida, considerando que ainda não ocorreu a citação da 

demandada, DEFIRO o aditamento a inicial. PROCEDAM-SE as alterações 

pertinentes. No mais, a despeito da manifestação da parte autora acerca 

de seu desinteresse na realização da audiência de conciliação, nos 

termos do art. 334, §4º, I, do CPC, esta apenas não será realizada quando 

ambas as partes manifestarem pelo desinteresse na composição 

consensual, razão pela qual mantenho a solenidade para a data aprazada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008799-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO ALESSO AIELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REU)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008799-48.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ARLINDO ALESSO AIELLO REU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, F. N. DE LIMA EIRELI - ME Vistos etc. Compulsando 

os autos verifica-se que a parte autora requer a exclusão da demandada 

F. N. de Lima Eireli – ME do polo passivo da demanda. Pois bem. Dispõe o 

artigo 329, I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 329. O autor 

poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu; (...) Nesta medida, 

considerando que ainda não ocorreu a citação da demandada, DEFIRO o 

aditamento a inicial. PROCEDAM-SE as alterações pertinentes. No mais, a 

despeito da manifestação da parte autora acerca de seu desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4º, I, do 

CPC, esta apenas não será realizada quando ambas as partes 

manifestarem pelo desinteresse na composição consensual, razão pela 

qual mantenho a solenidade para a data aprazada. Por fim, indefiro o 

pedido de prestação de caução pela ré, eis que referida medida já foi 

determinada em sede de Ação Civil Coletiva de n º 

0811436-12.2020.8.12.0001 em tramite perante a 2ª Vara de Direitos 

Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca de Campo 

Grande/MS, a fim de garantir eventual condenação na indenização aos 

consumidores lesados. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001774-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001774-18.2018.8.11.0040. Vistos etc. Diante da divergência no 

tocante ao valor devido, DETERMINO a remessa imediata dos autos à 

Contadoria Judicial para elaboração de cálculos. Após, INTIMEM-SE as 

partes para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias. Oportunamente, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002395-44.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARDEAL DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002395-44.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

ANTONIO CARDEAL DOS SANTOS FILHO REQUERIDO: CREFISA SA 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de nulidade contratual c/c responsabilidade civil - danos 

morais c/c tutela de urgência proposta por ANTONIO CARDEAL DOS 

SANTOS FILHO em face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS, sustentando, em suma, a nulidade e abusividade dos 

contratos de empréstimos de nº 050440015568 e nº050440016223 

existentes em nome do requerente junto a empresa ré. Sustenta ainda que 
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não foram creditados em sua conta os respectivos valores oriundos dos 

empréstimos supracitados, contudo, vem arcando com os descontos junto 

aos seus proventos do INSS em percentual acima da limitação legal. 

Assim, frisa a abusividade e ilegalidade dos encargos contratuais, pugna 

pela declaração de nulidades dos referidos contratos, e em sede de tutela 

de urgência requer que a ré seja compelida a abster-se de inserir o nome 

do Requerente no Serviço de Proteção ao Crédito, referente os valores 

sob judice, bem como de realizar a cobrança de tais valores até o final 

deslinde do feito. É o relatório. Fundamento e Decido. Analisando 

sumariamente os argumentos e a documentação apresentada, constato 

que o objeto da demanda é justamente discutir a dívida, podendo vir a 

parte autora sofrer antecipadamente os efeitos da inscrição de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Além disso, observando os extratos 

financeiros e contratos acostados a exordial, verifica-se que os juros 

remuneratórios praticados pela ré excedem a média do mercado 

financeiro, chegando a percentuais absurdos de 987,22% ao ano. Sendo 

assim, considerando que a requerente busca através da presente 

demanda discutir acerca da existência e legalidade da dívida, entendo que 

subsiste o fumus boni iuris, primeiro requisito necessário para o 

deferimento in limine litis. Quanto ao periculum in mora, o simples fato da 

inclusão do nome da parte autora junto aos órgãos periculum in mora de 

restrição de crédito indevidamente já é suficiente para o deferimento da 

medida liminar, posto que a dívida está sendo discutida em juízo, não 

sendo justo nem razoável que a parte autora tenha seu nome maculado 

antecipadamente. Sobre a matéria, já se decidiu: “ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA - SERASA EXCLUSÃO DO NOME DE DEVEDOR - DÉBITO OBJETO 

DE DISCUSSÃO JUDICIAL - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. Se o débito que ensejou a inscrição do nome 

dos devedores nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção 

ao crédito é objeto de discussão judicial, a inscrição se constitui em 

coação ilegal para forçar o pagamento, em razão dos percalços que essa 

negativação traz àqueles que ali têm seus nomes inscritos” (Ac. da 1ª 

Câm. Cível do TJMT, RAI Nº 6851/2005, Comarca de Sorriso/MT, Rel. Juiz 

Alberto Pampado Neto, j. 02/05/05). Ademais, a concessão, no presente 

caso, poderá a qualquer tempo ser revogada, sem que ocorra o periculum 

in mora in reverso. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar, para DETERMINAR 

a abstenção da requerida em inserir o nome do Requerente no Serviço de 

Proteção ao Crédito, referente aos valores sub judice, bem como em 

realizar a cobrança de tais valores até o final deslinde do feito. Para o 

caso de desobediência, fixo multa no valor de R$ 100,00 por dia de atraso, 

contados após o transcurso de 05 dias da intimação da presente decisão. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias 

contestar a ação, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e 

§ § 1.º e 2.º do art. 335, advertindo-a que não sendo contestada a ação 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial. DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 10 de Agosto de 2020, às 08h00min, a 

qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do 

NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na 

modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação respectivo, devendo 

o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 

Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002142-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI WILIBALDO MELCHIORS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002142.95.2016.8.11.0040 Vistos etc. Em conformidade com a 

sentença anteriormente proferida nos autos, nesta oportunidade procedo 

a assinatura digital dos alvarás de levantamento expedidos em favor da 

parte autora, devendo a Secretaria da Vara comunicar o departamento 

competente do TJMT. Após, ao arquivo. Intimem-se. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006023-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ ALBINO - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1006023.75.2019.8.11.0040 Embargante: André Luiz Albino – ME 

Embargado: Itaú Unibanco S/A Saneador Vistos etc. Cuida-se de 

Embargos à Execução apresentados por André Luiz Albino – ME em face 

de Itaú Unibanco S/A, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos narrados na petição inicial de id. 22985882, pág. 1/20, 

instruída com documentos diversos. De pronto, determinou-se a emenda 

da petição inicial para juntada dos documentos indispensáveis, bem como 

recolhimento do valor devido a título de custas processuais e taxa 

judiciária, id. 22996061, pág. 1/2. Intimada, a parte autora emendou a 

inicial, consoante petição de juntada de id. 23483680 e, posteriormente 

petição de id. 25087840. Os embargos foram recebidos, todavia, sem 

efeito suspensivo, consoante decisão de id. 25359446. Em seguida, o 

embargado/exequente apresentou impugnação aos embargos, consoante 

se infere do id. 26247459. É o breve relato. Decido. Tendo em vista que 

inicialmente foi indeferido o benefício da Justiça Gratuita e determinado o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, as quais foram 

devidamente recolhidas pelo embargante/executado, ultrapassada a 

impugnação relativa Justiça Gratuita postulada na inicial. Passo ao exame 

da alegada prescrição arguida pelo embargante, segundo o qual pela Lei 

nº 10.931/04, artigo 44 e Lei Uniforme o prazo prescricional da Cédula de 
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Crédito Bancário é de 03 (três) anos. No caso versado, a execução 

ajuizada está fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 173266651, no 

valor de R$ 139.000.00 (cento e trinta e nove mil reais), firmada em 

22/10/2013, com previsão de pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas 

mensais e consecutivas, vencendo a primeira em 17/12/2013 e a última em 

17/11/2017, id. 23484393. Nessa perspectiva, cumpre registrar que, 

consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em se tratando de contrato com prestações mensais, 

o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento 

da última parcela pactuada, ainda que haja o vencimento do contrato, em 

razão do inadimplemento do devedor. Nesse sentido, “AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 

PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA 

PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a 

orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de 

que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, 

inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento 

antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno 

desprovido.” (AgInt no AREsp 1534625/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL SEM SEGURO PRESTAMISTA - 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - REJEITADA - PRAZO 

PRESCRICIONAL QUE SE CONTA A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA 

PARCELA -INDEPENDENTE DO VENCIMENTO ANTECIPADO - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Mesmo diante do vencimento 

antecipado do título, permanece inalterado o termo inicial do prazo de 

prescrição , no caso, o dia do vencimento da última parcela .” (N.U 

0012831-78.2015.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 

16/03/2015) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA EXTINTIVA. PRESCRIÇÃO 

RECONHECIDA. RECURSO DO BANCO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 

PRAZO TRIENAL (ART. 44 DA LEI N. 10.931/04 E ART. 70 DA LEI 

UNIFORME DE GENEBRA). INADIMPLEMENTO QUE ENSEJA O VENCIMENTO 

ANTECIPADO NÃO TEM FORÇA PARA ALTERAR O INÍCIO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL, QUE É CONTADO APENAS A PARTIR DO VENCIMENTO 

DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO, PORQUANTO A PRESTAÇÃO É DE TRATO 

SUCESSIVO. LAPSO PRESCRICIONAL NÃO EXAURIDO. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO 

DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA PARA QUE O FEITO TENHA 

CONTINUIDADE EM SEUS ULTERIORES TERMOS. Recurso conhecido e 

provido.” (TJSC, Apelação Cível n. 0005914-87.2012.8.24.0064, de São 

José, rel. Des. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito 

Comercial, j. 22-02-2018). Por esse ângulo, considerando que o 

vencimento da ultima prestação se deu em 17/11/2017, bem como que a 

ação foi ajuizada em 03/09/2018, rejeito a tese relativa a prescrição 

arguida pelo embargante. Seguindo, também não prosperar a alegação de 

nulidade do título diante da inexistência de liquidez. Sabe-se que a Cédula 

de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de 

operações de crédito de qualquer natureza e, estando acompanhada de 

demonstrativo do débito, é apta a embasar ação executivo, inexistindo a 

alegada nulidade. Posto isso, rejeito também a tese de nulidade do título 

executivo. Por último, antes de adentrar na matéria de mérito, o 

embargante alega a falta de requisitos essenciais, uma vez que o título 

não está assinado por duas testemunhas, o que contraria o disposto no 

art. 784, inciso III do CPC. Entretanto, a questão invocada encontra-se 

jurisprudencialmente sedimentada no sentido de que a cédula de crédito 

bancário não se submete à disciplina constante do art. 784 do CPC, de 

modo que dispensável a assinatura de duas testemunhas. Nesse sentido, 

rejeito a alegação de ausência dos requisitos essenciais do título em 

questão. Ultrapassadas as questões acima enfrentadas, presentes as 

condições da ação, bem como os pressupostos processuais, declaro o 

processo saneado. Em cumprimento ao disposto no art. 357, II e III do atual 

CPC, anoto que a prova deverá recair sobre o adimplemento parcial do 

título e encargos indevidos, sem prejuízo de outros que podem ser 

sugeridos pelas partes no prazo de 10 (dez) dias. Ressalto também que, 

os meios de prova admitidos em questão serão o documental e 

testemunhal. Em conformidade com o entendimento jurisprudencial 

predominante, cumpre anotar ser aplicável na espécie as normas do 

Código de Defesa do Consumidor. Por derradeiro, em consonância com a 

Súmula 297 do STJ, inverto o ônus da prova, eis que observada a 

hipossuficiência técnica do embargante, sendo imprescindível a facilitação 

da sua defesa, na condição e tomador do empréstimo. Saneado o 

processo, manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, sobre 

eventuais outros pontos controvertidos, bem como sobre as provas que 

pretendem produzir, advertindo-as de que a ausência de manifestação 

acarretará o julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004249-10.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY DE OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRISMAR MENDES SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004249-10.2019.8.11.0040. Sentença sem resolução de mérito 

Vistos etc. Ante o teor da petição de id. 30384105, HOMOLOGO a 

desistência manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser 

desnecessária a intimação da parte demandada, haja vista que ainda não 

ocorreu a triangularização processual. CUSTAS, se houver, pela parte 

autora. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA 

EM JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005431-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005431-65.2018.8.11.0040. Sentença sem resolução de mérito 

Vistos etc. Ante o teor da petição de id. 26746762, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VI do CPC. CUSTAS, se houver, pela parte autora. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007398-14.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETIENIO SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1007398-14.2019.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente (id. 30904486), HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, os acordos celebrados entre as partes, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença homologatória e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. CUSTAS 

PROCESSUAIS, já recolhidas. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma 
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pactuada entre as partes. INDEFIRO o pleito de suspensão, eis que em 

caso de descumprimento do acordo basta a simples manifestação da 

parte interessada para prosseguimento do feito, já que se trata de 

processo eletrônico. P.R.I.C. Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVEM-SE os autos, observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004485-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGO VALIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DALBERTO DE FARIA OAB - SP49438 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004485-93.2018.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de revisional de contrato de financiamento 

c.c. pedido de consignação em pagamento c.c. pedido de antecipação de 

tutela ajuizada por MARCIO RODRIGO VILIATTI em face de BANCO 

BRADESCO S.A, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial de id. 15767257, a qual veio 

acompanhada dos documentos de id. 15767260 e ss. Recebida a inicial, 

indeferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando a citação da 

parte requerida, id. 18303538. Pedido de habilitação dos patronos do 

demandado, id. 19849174. A sessão de mediação judicial restou 

infrutífera, id. 20121691. Citado, o requerido contestou em id. 20340519. 

Certificou o decurso do prazo para apresentação de impugnação à 

contestação, id. 31418147. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ab initio, cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas;” Não 

havendo preliminares a serem analisadas, nem nulidades a serem 

sanadas e provas a serem produzidas, passo ao julgamento da lide. Em 

linhas gerais, pretende o requerente a revisão do contrato celebrado com 

o banco demandado, declarando a nulidade das cláusulas contratuais que 

tratam da cobrança juros, seguro prestamista (R$ 1.365,00), IOF (R$ 

1.226,18), tarifa de cadastro (R$ 535,00), tarifa de avaliação do bem (R$ 

390,00), registro do contrato (R$ 317,39) e diferença (R$ 237,82). DA 

APLICAÇÃO DO CDC E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Com 

fundamento nos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90, tem-se que o caso dos 

autos trata-se de uma relação de consumo já que o autor e requerido se 

enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor. 

Com efeito, é inconteste que as instituições financeiras são prestadoras 

de serviços na dicção do § 2º do artigo 3º da Lei 8.078/90: "serviço é 

qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. O 

Enunciado 297 do Superior Tribunal de Justiça neste sentido manifestou: 

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras". Passa-se, portanto, à análise do mérito da demanda, com 

base na aplicação do CDC, a fim de facilitar a defesa do consumidor em 

juízo, com a inversão do ônus da prova, eis que satisfeitos os 

pressupostos necessários à adoção da regra do art. 6º, VIII, do CDC. DO 

MÉRITO Afirma o demandante a abusividade da taxa de juros cobrada, 

bem como em relação a cobrança seguro prestamista (R$ 1.365,00), IOF 

(R$ 1.226,18), tarifa de cadastro (R$ 535,00), tarifa de avaliação do bem 

(R$ 390,00), registro do contrato (R$ 317,39) e diferença (R$ 237,82). No 

que diz respeito à capitalização de juros, observa-se pela análise do 

contrato firmado, que incidem na cobrança taxa de juros remuneratórios 

de 1,93% a.m. e 25,74% a.a. Em relação a taxa de juros remuneratórios, o 

STF, por meio da Súmula Vinculante n. 07, sacramentou a discussão da 

matéria ao decidir que o §3º do art. 192 da CF, revogado pela EC n. 

40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua 

aplicação condicionada à edição de Lei Complementar. O Superior Tribunal 

de Justiça, por sua vez, enfrentou a questão no REsp n. 1.061.530/RS, 

estabelecendo orientação nos seguintes termos: “ORIENTAÇÃO 1 - 

JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam 

à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 

22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios 

superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São 

inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as 

disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão 

das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que 

caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de 

colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) 

fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em 

concreto.” Com efeito, embora pareça não existir limitação à taxa de juros 

compensatórios, pode haver limitações, de acordo com o caso concreto, 

nas hipóteses de: a) ausência de contrato ou da fixação da taxa de juros 

e b) abusividade dos juros contratuais, comparados à taxa média de 

mercado. A primeira exceção se trata da ausência de contrato ou de 

previsão da taxa de juros. Inexistindo o contrato, ou não sendo juntado 

nos autos o contrato que deu origem ao empréstimo bancário, contendo as 

taxas aplicáveis, será fixada a taxa média de mercado, para as operações 

da mesma espécie, no mesmo período. Por outro lado, tendo sido juntado 

aos autos o contrato bancário com a previsão das taxas de juros 

remuneratórios, somente haverá a limitação dos juros se comprovada a 

abusividade das taxas pactuadas, devendo ser demonstrado nos autos 

que a taxa é excessivamente superior à média de mercado. Sobre o 

assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: "A jurisprudência desta 

Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica 

a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não 

se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na 

estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no 

caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ. 

AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010). 

Sendo assim, e após volver os olhos para o feito, precisamente para o 

contrato de id. 15767270 é possível visualizar que foi pactuada a taxa de 

juros mensal de 1,93% a.m., sendo certo que tal índice está abaixo da 

média de mercado estabelecida pelo BACEN para o período e modalidade 

do contrato, que era de 2,27% ao mês. No ponto, a taxa não é abusiva, 

até porque resta pacífico na jurisprudência que somente “é abusiva a taxa 

de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima 

da taxa média de mercado (destaquei), posicionamento externado pelo 

STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.” (TJMT – Ap. 52148/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014.) Quanto à 

capitalização dos juros, para elucidar a questão em foco, convém 

colacionar o entendimento do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. 

AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA 

MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. ART. 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170-36/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA AFETA AO EG. STF. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. A jurisprudência desta eg. Corte 

pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida 

nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida 

Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 

31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a 

taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. (...).5. 

Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ – 4ª T. AgRg no 

AREsp 567.110/MS. Rel. Ministro Raul Araújo, J. 03/03/2015, DJe 

30/03/2015) Exala daí, portanto, que a capitalização é plenamente admitida, 

desde que pactuada, sendo certo que tal requisito está demonstrado no 

contrato, de modo que não se mostra ilegal. No tocante a tarifa de 

cadastro remunera o serviço de realização de pesquisa em serviços de 

proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e 

tratamento de dados e informações necessários ao início de 

relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de 

poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento 

mercantil. In casu, não se extrai dos autos qualquer ilegalidade a ponto de 

afastar a sua incidência, pelo contrário, encontra respaldo, inclusive, no 

raciocínio externado no julgado do TJMT, a exemplo do seguinte: “No 
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julgamento do REsp 1251331/RS, submetido ao procedimento de recursos 

repetitivos, o STJ firmou o entendimento que desde que expressamente 

pactuada, é válida a cobrança da Tarifa de Cadastro apenas uma vez e ao 

início do relacionamento com a instituição financeira, em razão da 

necessidade de ressarcir custos com realização de pesquisas em 

cadastros, bancos de dados e sistemas.” (TJMT - Quinta Câmara Cível. 

Ap. 91652/2014. Rel. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, J. 15/10/2014, 

DJe. 20/10/2014) Portanto, perfeitamente admitida sua cobrança, 

discriminada no contrato em id. 15767270 - Pág. 3, item 9. Já quanto a 

cobrança referente ao registro do contrato, consoante descrição do item 8 

previsto do contrato firmado entre as partes, mostra-se ilegal, pois este 

serviço é de interesse exclusivo do credor e não gera qualquer benefício 

que justifique sua cobrança. Nesse sentido, (TJMT - AgR, 64027/2015, 

Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, J. 

27/05/2015, P. 01/06/2015). Assim, tal valor deve ser expurgado do 

montante da dívida e restituído ao requerente. No que tange à tarifa de 

avaliação do bem, analisando a matéria relativa às tarifas cobradas pela 

instituição financeira, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte 

entendimento: 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação 

estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era 

essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação 

facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de 

quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia 

como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados 

ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a 

assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 

4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a 

cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou 

limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora 

expedida pelo Banco Central do Brasil. No caso concreto, o contrato 

firmado prevê a cobrança no valor de R$ 390,00 a título de tarifa de 

avaliação – id. 15767270, p. 3, item 10. O artigo 5º, inciso VI, da Resolução 

CMN 3.919/2010 aprova a cobrança da tarifa de avaliação de bem, nos 

seguintes termos: Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação 

de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao 

cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim 

considerados aqueles relativos a: (...) VI - avaliação, reavaliação e 

substituição de bens recebidos em garantia; Diante da expressa previsão, 

é possível a cobrança da tarifa de avaliação do bem. Nesse sentido, 

colhe-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “É lícita a cobrança da tarifa de cadastro e de avaliação de bem, 

quando expressamente prevista no contrato e compatível com o valor 

praticado pelo mercado. (...)” (TJMT - Sexta Câmara Cível. Ap, 

60472/2014. Rela. Dessa. Serly Marcondes Alves, J. 22/10/2014, DJe. 

27/10/2014). Com efeito, o que se permite discutir em relação à tarifa de 

avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia e 

eventual abusividade, traduzida na cobrança de valor acima da média 

praticada no mercado. Analisando as provas carreadas aos autos do 

processo, observa-se que a parte autora não provou que o valor da tarifa 

em análise estivesse acima da média praticada no mercado. Assim, deve 

ser mantida a cobrança na forma em que contratada. Portanto, não se 

vislumbra qualquer ilegalidade quanto à tarifa cobrada. Em relação a 

incidência do IOF, é de se observar que esta se dá independentemente da 

vontade dos contratantes, por se tratar de modalidade de tributo, 

compulsória ao tomador do crédito, sendo, portanto, legal a sua cobrança. 

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu: 

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA 

DEMANDA – REJEIÇÃO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 247 DO STJ - 

TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO – INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA 

– CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO N. 3.518 DO BACEN - SEGURO – 

DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA ACERCA DA 

COBRANÇA E DO SERVIÇO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES 

FINANCEIRAS (IOF) – CABIMENTO DA COBRANÇA – IMPOSIÇÃO LEGAL 

(TRIBUTO FEDERAL) - APLICABILIDADE DO CÓGIDO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

– INVIABILIDADE - MULTA FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) – 

EXORBITÂNCIA – IMPOSIÇÃO DE REDUÇÃO (ARTIGO 52, § 1º DO CDC) – 

ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DOS DEMAIS ENCARGOS, PERMANECENDO 

APENAS A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

JUROS REMUNERATÓRIOS AO PERCENTUAL DE 12% (DOZE POR CENTO) 

– POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL MAIOR, DESDE QUE NÃO 

HAJA ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA - 

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO POR HSBC – BANK 

BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO PARA DECLARAR A LEGALIDADE DA 

TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO E PARA DECLARAR QUE A 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DECAIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO 

-PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO POR JESUÍNA VIEIRA 

DA SILVA APENAS PARA ADEQUAR A MULTA CONTRATUAL AO 

PATAMAR DE 2% (DOIS POR CENTO). À luz do teor da Súmula 247/STJ, o 

contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do 

demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de 

ação monitória. Mostra-se cabível a cobrança da Taxa de Abertura de 

Crédito em contratos entabulados antes de 01/05/2008, data em que a 

Resolução do Banco Central n. 3.518, de 06/12/2007, extinguiu a cobrança 

da denominada taxa. Os valores cobrados a título de seguro devem ser 

declarados nulos, quando não guardada ampla relação com a 

transparência do próprio contrato, de modo a retratar serviço contratado e 

efetivamente prestado. É válida a cobrança de IOF (Imposto sobre 

Operações Financeiras), uma vez que se trata de tributo federal com 

previsão constitucional, cuja incidência independe das partes. Não há 

como acolher o pleito de improcedência do pedido de repetição do indébito 

na forma simples, uma vez que, em havendo cobrança indevida de 

valores, devem ser eles devolvidos, sob pena de enriquecimento sem 

causa, o que é terminantemente vedado. Não se contesta a competência 

exclusiva do Conselho Monetário para regular a constituição e 

funcionamento das instituições financeiras e também de limitar as formas 

de remuneração pelos serviços prestados por elas. Contudo, tais 

limitações, aferições e resoluções podem e devem ser objeto de demanda 

judicial, na qual se discute as suas determinações, a fim de que haja um 

certo controle, com base em legislação pertinente à matéria, bem como na 

jurisprudência firmada pelos Tribunais Estaduais e Federais, utilizando-se 

de leis e também, porque não, do Código de Defesa do Consumidor. Não 

há qualquer limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% (doze 

por cento), desde que não demonstrada a abusividade, ou seja, não há 

limitação pura a simples a tal percentual. (Ap 143908/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018) (grifo e 

negrito nosso) Relativamente ao seguro contratado igualmente não assiste 

razão ao requerente, pois a contratação de seguro de qualquer espécie 

para garantia de financiamento bancário, quando condição para a 

celebração do negócio, é admissível e não representa venda casada, já 

que se trata de mera premissa da transação comercial, a exemplo da 

exigência de outras garantias (reais ou fidejussórias). Válido destacar que 

a venda casada somente se caracteriza se o agente financeiro exigir que 

o seguro seja realizado por seguradora por ele indicada, o que não é a 

hipótese dos autos em tela, eis que o autor em nenhum momento menciona 

ter indicado ou desejado que outra fosse a companhia seguradora, 

limitando-se apenas a sustentar a nulidade da contratação. Nesse sentido, 

colaciono o julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, vejamos: RECURSOS DE APELAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - 

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AFASTADA - 

JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO 

PACTUADA - TARIFA DE CADASTRO - SEGURO - LEGALIDADE - 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA ISOLADA E LIMITADA À 

TAXA MÉDIA DE MERCADO AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA - REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - MORA AFASTADA - RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO 

BANCO. (...) A contratação do Seguro do bem financiado, no caso, 

acarreta segurança para os contratantes e não é capaz de redundar no 

desequilíbrio da relação jurídica, e por consequência, na ilegalidade da sua 

cobrança. (...). (TJ/MT - Ap, 38307/2013, DES.GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/04/2014, Data 

da publicação no DJE 28/04/2014). Ademais, oportuno ressaltar que a 

instituição financeira acostou aos autos em sede de contestação a 

proposta de adesão do seguro em id. 20340522, tendo sido contratado 

pelo autor de forma apartada. Portanto, verifico que a despeito da 

alegação do requerente, não restou demonstrado o condicionamento da 

pactuação do contrato bancário à contratação do referido seguro. Ainda, 

observa-se que não restou demonstrado que o valor do encargo em 

análise estivesse acima da média pratica do mercado. Portanto, deve ser 

mantida a cobrança na forma em que foi contratada. Quanto ao pedido de 

condenação da ré a restituição dos valores cobrados indevidamente, de 

acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a 
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repetição de indébito é admissível sempre que apurada cobrança a maior, 

calculado o indébito, na forma simples e, havendo débito pendente, sua 

compensação, na medida em que não se verifique na hipótese, má-fé, dolo 

ou malícia da instituição financeira. In casu, restou reconhecida, conforme 

exposto, a ilegalidade da tarifa de registro do contrato no valor de R$ 

317,39 (trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), sendo 

cabível a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples, 

tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do 

credor. Ante o exposto e, por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda ajuizada por MARCIO 

RODRIGO VALIATTI em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO 

S.A, ambos devidamente qualificados nos autos, a fim de RECONHECER a 

abusividade da cobrança da tarifa de despesas com registro do contrato, 

bem como CONDENAR o requerido a pagar a requerente a repetição do 

indébito, na forma simples, o valor indevido de R$ 317,39 (trezentos e 

dezessete reais e trinta e nove centavos), valor este que deverá ser 

devidamente atualizado, com correção monetária pelo INPC e juros de 

mora na forma do art. 406 do Código Civil, desde a data do pagamento. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito, nos termos do art. 487, I do CPC. CONDENO a parte autora ao 

pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, eis que decaiu de 

parte mínima do pleito, nos termos do art. 85, §2º do CPC, contudo, 

SUSPENDO a exigibilidade, com fulcro do artigo 98, § 3º do CPC. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001990-08.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES LUCKMANN LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001990-08.2020.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação civil pública ambiental c/c reparação e 

indenização dos danos ao meio ambiente com pedido de tutela de urgência 

ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

face de TRANSPORTES LUCKMANN LTDA ME, devidamente qualificados, 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Despacho inicial, id. 

30713498. Em seguida, em id. 30864433, o MPE requereu o 

reconhecimento da litispendência, pois tramita perante a 3ª Vara local o 

processo n. 1001856-78.2020.8.11.0040 - 3ª Vara, com as mesmas 

partes e causas de pedir. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. Pois bem. Prescreve o artigo 485, 

inciso V, da Lei Adjetiva Civil, que: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...); V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência 

ou de coisa julgada; É a realidade dos autos, haja vista que os fatos 

trazidos nestes autos já estão em discussão em outro processo, qual seja 

os autos de n. 1001856-78.2020.8.11.0040, protocolada em 18/03/2019, 

caracterizando, portanto, a litispendência, posto que presentes os seus 

requisitos. Assim, verificada a litispendência, deve ser extinto o presente 

feito. Assim, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O PRESENTE 

FEITO, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 

P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO a presente sentença, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1002842-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACIELA LOPES OBREGAO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EMERSON CARLOS SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU OAB - MT15890-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002842-66.2019.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de embargos 

de declaração apresentado por ITAÚ UNIBANCO S/A em face da sentença 

de id. 26312782, asseverando que a mesma é contraditória, haja vista que 

embora no relatório tenha apurado que não houve o registro da compra do 

imóvel nas margens da matrícula do bem, o que demonstra que os 

embargantes deixaram de proceder a transferência do imóvel para sua 

titularidade, de modo que não era possível que o banco obtivesse ciência 

que o mesmo era possuidor do bem (id. 26619694). Contrarrazões (id. 

27206420). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Pois bem. Sobre o instituto em pauta, o Código de Processo Civil 

estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

– incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Sem 

delongas, in casu, razão assiste ao embargante, consoante passo a 

expor. No ponto, convém destacar que, in casu, não obstante os 

embargantes tenham demonstrado a ocorrência injustificada da constrição 

judicial sobre o imóvel, fato que levou à procedência do pedido inicial, não 

é menos verdade, que a restrição só veio a ocorrer em razão da demora 

infundada na transferência do domínio, uma vez que a aquisição ocorreu 

em 03/06/2011. Assim, não se pode deixar de considerar que foi 

justamente a inércia dos embargantes na transferência que deu causa à 

constrição judicial e fez com que recaísse sobre o imóvel ainda em nome 

da devedora/executada, dando azo também à oposição dos embargos. 

Portanto, não há dúvidas, de que deve recair sobre o embargante a 

responsabilidade do pagamento das custas do processo e dos honorários 

advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade e da Súmula 

303/STJ. Em casos semelhantes, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já 

decidiu: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA 

PROCEDENTE – EMBARGADO QUE RECONHECE O DIREITO DO 

EMBARGANTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – 

SÚMULA Nº 303 DO C. STJ – VERBA HONORÁRIA – QUANTUM MANTIDO 

– QUANTIA EQUIVALENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR 

ATUALIZADO DA CAUSA – MONTANTE ADEQUADO AOS PARÂMETROS 

IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Ao teor do que dispõe o princípio da causalidade, as 

despesas decorrentes dos embargos de terceiro julgados procedentes, 

devem ser suportadas pela parte que deu causa à sua instauração. Em 

embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar 

com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula nº 303 do c. STJ. 

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados com observância aos 

critérios impostos pelo art. 85 do CPC. (Ap 92233/2017, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 13/12/2017) sem grifos no original. 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA 

PROCEDENTE – RECONHECIMENTO DO DIREITO DO EMBARGANTE – 

ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85, §11, DO CPC – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A teor do que dispõe o princípio da 

causalidade, as despesas decorrentes dos embargos de terceiro julgados 

procedentes, devem ser suportadas pela parte que deu causa à sua 

instauração. A demora injustificada da parte embargante na transferência 

do domínio sobre o bem imóvel penhorado é o fator preponderante para a 

existência da presente demanda. (Ap 25606/2018, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018) Assim, em consonância com o 

acima exposto, RECEBO os embargos de declaração apresentados e 

ACOLHO para que passe a constar na sentença de id. 26312782 o 

seguinte: “Diante do princípio da causalidade, em conformidade com a 

súmula 303 do STJ, CONDENO os embargantes ao pagamento das custas 

e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, que FIXO em 
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10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade 

com o disposto no artigo 85, §4º, do Código de Processo Civil, todavia, 

SUSPENDO a exigibilidade, eis que os embargantes são beneficiários da 

AJG”, MANTENDO-SE no mais o decisum. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001198-54.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONY FOLLE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MARCIA CANDIDO PAIM OAB - PR47232 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLISMAR ELOI BERLATTO (REU)

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (REU)

 

Vistos etc., RECEBO a inicial, bem como sua emenda em todos os seus 

termos, já que preenchidos os requisitos do artigo 700 do CPC. DEFIRO o 

parcelamento das custas, na forma do art. 98, § 6º, do CPC, c.c. art. 468, 

§§ 6º, 7º e 8º, da CNGC-TJMT, em até 06 (seis) parcelas fixas (prazo 

máximo permitido pela CNGC-Judicial – TJMT), mediante a emissão de 

guias com a comprovação nos autos até o dia 10 de cada mês, ficando 

ciente que o INADIMPLEMENTO ou ATRASO de quaisquer das parcelas 

IMPORTARÁ NO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ENCAMINHE-SE 

cópia desta decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação – 

DCA/TJMT, (dca@tjmt.jus.br), para acompanhamento e controle, conforme 

Ofício Circular 04/2018/GAB/J-Aux. Quanto ao pedido de alteração do polo 

passivo em face do falecimento de um dos requeridos, DEFIRO a exclusão 

do falecido SOLISMAR ELOI BERLATO e DETERMINO a inclusão do 

ESPÓLIO DE SOLISMAR ELOI BERLATTO. Por outro lado, INDEFIRO o 

pedido de inclusão dos herdeiros, uma vez que quem responde pelas 

dívidas do "de cujus" antes dá partilha é o espólio, nos termos do artigo 

796 do CPC. CITE-SE a parte requerida para realizar, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, o pagamento da quantia em dinheiro, devendo constar no 

mandado que, se não forem opostos embargos no mesmo prazo, 

constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em executivo, nos termos do artigo 701, caput e § 2° do 

CPC. Fixo, desde já, os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) 

do valor da causa (art. 701 do CPC). CONSIGNE-SE que caso a parte ré 

quite o valor pleiteado, ficará isenta de custas (art. 701, § 1°, CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. (assinado digitalmente) DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002826-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DE LARA & PIVOTTI LTDA - ME (REU)

 

Vistos etc., Trata-se de Ação Monitória ajuizada por MECANICA DIESEL 

PARANA LTDA - EPP em face de DE LARA & PIVOTTI LTDA - ME, ambos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. 

Devidamente citada, deixou transcorrer “in albis” o prazo para pagamento 

e não apresentou embargos. A parte autora, diante da revelia, requereu a 

conversão em cumprimento de sentença. É breve relatório. Fundamento e 

Decido. Não havendo necessidade de produção de outras provas, passo 

ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, II, do atual 

CPC. Sem maiores delongas, verifico que a parte requerida, citada 

pessoalmente, não apresentou realizou o pagamento e não apresentou os 

embargos previstos no artigo 702 do CPC, razão pela a procedência do 

pedido é medida que se impõe, diante da prova escrita juntada aos autos. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, e, via de consequência, nos termos do artigo 701, § 2º, 

da referida norma processual, constituo o débito representado na prova 

escrita sem força executiva título executivo judicial, sobre o qual incidirá 

correção monetária pelos índices do INPC a partir do vencimento da dívida 

e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida. Condeno a parte 

requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, 

§ 2º e artigo 85, ambos do Código de Processo Civil. P.I.C. Transitada em 

julgada a presente sentença, altere-se a classe processual para 

cumprimento de sentença. Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte executada para que efetue o pagamento do débito 

indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas e despesas 

processuais. Fica a parte executada, desde já, advertida de que não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), além de honorários 

advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, 

do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo 

efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os honorários 

previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC). Não sendo 

efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de 

cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou EXPEÇA-SE o 

necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). 

Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Apresentada impugnação ao 

cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade e 

proceda com a intimação da parte exequente para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, após, conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinatura digital) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001754-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO AUGUSTO VELOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

1001754-61.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora/Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002772-54.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PARIZOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Tendo em vista que os embargos à execução foram recebidos 

sem efeito suspensivo (cód. 1002024-85.2017.8.11.0040). , INTIME-SE a 

parte exequente para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, impulsionar o 

feito. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, INTIME-SE 

PESSOALMENTE o exequente para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, dar 

andamento ao feito, sob pena de extinção da ação. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002068-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EXTENSA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FRANCO DE FARIAS (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico cumprir diligência na outra Comarca. 

Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de 

Pagamento de Diligências’. A DILIGÊNCIA DEVERÁ SER RECOLHIDA NA 

COMARCA DE CUIABA/MT, tendo em vista a Portaria 142 CGJ, de 08 de 

novembro de 2019, que regula o cumprimento de mandado judiciais em 

comarca diversa à do juízo de origem, quando se tratar de PJE., no âmbito 

do Estado de Mato Grosso.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001433-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES JOHANN LTDA - ME (REQUERIDO)

 

1001433-60.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 24 de abril de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006127-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1006127-38.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora/Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006127-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1006127-38.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERIDA para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no valor de R$ 370,00.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003619-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA DASQUEVE PASSONI (REQUERENTE)

CLAUDEMIR PASSONI (REQUERENTE)

ADEMIR ANTONIO PASSONI (REQUERENTE)

NEDIR BOCHINI PASSONI (REQUERENTE)

MARIA REGINA PASSONI RAVAZI (REQUERENTE)

SERGIO SEBASTIAO RAVAZI (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES ALVAREZ (REQUERENTE)

ADAIL PASSONI (REQUERENTE)

ANTONIA MANDOTTI PASSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGO JORGE BARBIAN (REQUERIDO)

IVO WEINCH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

SABRINNE FERREIRA OLIVEIRA SEVERO OAB - MG110569 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDERSON DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEXSANDRO DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO MORELI OAB - PR13052-O (ADVOGADO(A))

GENTILE DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que a Contestação apresentada pela parte 

requerida Ivo Weinch no Id. 5844924 é tempestiva, por isso, nos termos do 

Provimento n. 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para proceder a 

intimação do advogado da parte autora, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação apresentada pelo requerido. 

Sorriso, 03 de abril de 2017. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001881-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CARNIEL (REU)

PAULO ROGERIO DA COSTA (REU)

JONES ANTONIO PIOVEZAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EWELYZE PROTASIEWYTCH OAB - PR54953 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

reconvinte/requerido para que comprove, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, os pressupostos legais da justiça gratuita/parcelamento, juntando 

aos autos os seus três últimos comprovantes de rendimentos, três últimas 

declarações de Imposto de Renda, Certidões do DETRAN e Registro de 

Imóveis da Comarca, a fim de que se possa analisar, em profundidade, se 

faz jus ao benefício pleiteado, ou proceda o pagamento das custas no 

mesmo prazo, sob pena de não recebimento da reconvenção. 
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Transcorrido o prazo, voltem-me conclusos para decisão acerca do 

pedido. CUMPRA-SE. INTIME-SE. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001891-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES OAB - MT12414/O 

(ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

SAMUEL DE CAMPOS PONTES OAB - MT12.614-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcos de Paula Logs Armag ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Considerando que na decisão inicial (id 2002717) deferiu a 

consulta online nos sistemas disponíveis ao juízo do atual endereço da 

parte requerida e até o presente momento não foi realizada, PROCEDO 

com a consulta online, via INFOJUD, do endereço do requerido, a qual seja 

anexada aos autos. Cumpridas as diligências supra, CITE-SE o requerido 

para, querendo, contestarem em 05 dias, indicando provas que pretende 

produzir (art. 306 do NCPC). Não sendo contestado o pedido, os fatos 

alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos. 

Apresentada a contestação, INTIME-SE o autor para, NO PRAZO DE 15 

DIAS, impugnar. Após, conclusos. CUMPRA-SE. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002068-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EXTENSA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FRANCO DE FARIAS (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., DEFIRO o pedido de id 25342614, razão pela qual, DETERMINO: 

1. Proceda a consulta ao sistema INFOJUD, RENAJUD requisitando o atual 

endereço do requerido. 2. Aportando aos autos endereço diverso, 

CITE-SE o requerido para responder os termos da ação. 3. Sendo 

infrutífero, INTIME-SE a parte autora para dar andamento ao feito, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 4. Decorrido o prazo in albis, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte autora para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, dar 

o efetivo andamento ao feito, sob pena de extinção da ação. 5. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 6. ÁS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003661-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

COMERCIAL CASA DAS BATERIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003661-71.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA REQUERIDO: COMERCIAL 

CASA DAS BATERIAS LTDA - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora para impulsionar o feito, indicando o 

endereço da segunda requerida COMERCIAL CASA DAS BATERIAS LTDA 

- ME, para sua citação, PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. Indicado o 

endereço, CITE-SE a requerida COMERCIAL CASA DAS BATERIAS LTDA - 

ME para, querendo, contestar a presente ação NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS. Havendo citação e transcorrido o prazo de resposta, INTIME-SE o 

requerente para se manifestar NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. Caso a 

parte requerente não indique o endereço, INTIME-SE pessoalmente a 

requerente para impulsionar o feito, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sob 

pena de extinção. Após, Conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001079-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CHAGAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR RUHOFF OAB - MT0017782A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RODRIGUES DA SILVA (REU)

CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA (REU)

CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE OAB - MS21623 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001079-98.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MANOEL CHAGAS DA SILVA REU: CENTRO OESTE COMERCIO DE 

LUBRIFICANTES SA, CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA, 

PAULO RODRIGUES DA SILVA Vistos, etc. MANOEL CHAGAS DA SILVA 

propôs ação de Ação de Reparação por Danos Morais c/c Danos 

Materiais e Morais e Lucros Cessantes decorrentes de Acidente de 

Trânsito em face de: 1) CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES, 

nome fantasia “MOBIL”; 2) CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES 

LTDA; e 3) PAULO RODRIGUES DA SILVA. Foram citadas as primeira e 

segunda requeridas. Apenas CENTRO OESTE COMERCIO DE 

LUBRIFICANTES, nome fantasia “MOBIL”, contestou a ação. Em 

manifestação, a parte requerente impugnou a contestação apresentada, 

bem como requereu a aplicação dos efeitos da revelia em relação à 

segunda requerida CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. 

e os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o sucinto relatório. 

Quanto ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita, tal pedido já foi 

concedido no despacho inicial. Antes de passar ao saneamento do feito, 

há necessidade de que haja citação de todas as partes requeridas. 

Portanto, determino a INTIMAÇÃO da parte requerente para impulsionar o 

feito quanto ao requerido PAULO RODRIGUES DA SILVA, no PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, sob pena de extinção sem julgamento de mérito em 

relação a este requerido. Cumpra-se. As providências. (assinatura digital) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002024-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NANTES E SILVA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO PARIZOTTO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Processo nº: 1002024-85.2017.8.11.0040 Vistos etc., DEFIRO a produção 

testemunhal, razão pela qual, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30 de agosto às 14h:30m, devendo cada advogado 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 
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da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 e 

ss do CPC). EXPEÇA-SE carta precatória para a oitiva das testemunhas 

eventualmente residentes em jurisdição diversa, COM PRAZO DE 60 

(SESSENTA) DIAS para cumprimento. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002007-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DA SILVA & BARBOSA LTDA - ME (EXECUTADO)

ATILIO LEPRIS ALBINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Processo: 1002007-83.2016.8.11.0040 Vistos etc., Do pedido de RenaJud: 

1. Diante do resultado infrutífero da penhora, via BACENJUD, 

PROCEDA-SE À RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato. 2. Se 

encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À RESTRIÇÃO, valendo 

como termo o próprio extrato. Caso conste dos autos dados suficientes, 

deverá ser juntada a pesquisa do valor médio de mercado do bem, 

conforme divulgado pela Tabela da Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas – FIPE, ficando dispensada a avaliação por Oficial de Justiça 

(art. 871, IV, CPC/2015). Em caso negativo, PROCEDA-SE a avaliação por 

oficial de justiça. 3. Se a penhora for realizada com sucesso, INTIME-SE a 

parte executada, na pessoa do advogado ou, se não houver, 

pessoalmente, para se manifestar, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

acerca da penhora e da pesquisa do valor médio do bem (art. 841 e 872, § 

2º, CPC/2015). 4. Caso sejam localizados veículos com gravames, 

INTIME-SE a parte exequente para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

manifestar e requerer o que entender de direito. Com a manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS. 5. Decorrido o prazo acima o item 3, 

INTIME-SE a parte exequente a fim de manifestar quanto ao valor do 

veículo e, caso dele não discorde, quanto ao interesse na adjudicação 

(art. 876, CPC/2015) ou na alienação do bem por conta própria (art. 880, 

CPC/2015). 6. Manifestado o interesse na adjudicação, INTIME-SE a parte 

executada a respeito do pedido, na forma do artigo 876, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo se pronunciar NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS. Na sequência, REMETAM conclusos os autos para 

apreciação do pleito. 7. Manifestado o interesse na alienação por conta 

própria, REMETAM-SE conclusos para a definição das condições (art. 880, 

§ 1º, CPC/2015). 8. Restando infrutífera as diligências acima, INTIME-SE a 

parte exequente para que indique bens passíveis de penhora em nome da 

parte executada, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 9. Transcorrido o 

prazo o item 8 in albis, determino a SUSPENSÃO do feito pelo PRAZO DE 

01 (UM) ANO, durante a qual se suspenderá a prescrição, conforme 

dispõe o artigo 921, inciso III, §1° do CPC. 10. Decorrido o prazo da 

suspensão sem a indicação pela parte exequente acerca da localização 

da parte devedora e/ou bens penhoráveis, REMETAM-SE os autos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, independente de nova intimação da parte 

exequente (Enunciado 195, FPPC), iniciando a contagem do prazo 

prescricional, na forma prevista no §4°, do artigo 921, CPC. 11. 

Transcorrido o prazo prescricional/arquivamento, INTIME-SE a parte 

exequente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição 

intercorrente, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 1.589.753-PR). 

Após, façam-me os autos conclusos, conforme §5º do referido dispositivo 

legal. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003619-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA DASQUEVE PASSONI (REQUERENTE)

CLAUDEMIR PASSONI (REQUERENTE)

ADEMIR ANTONIO PASSONI (REQUERENTE)

NEDIR BOCHINI PASSONI (REQUERENTE)

MARIA REGINA PASSONI RAVAZI (REQUERENTE)

SERGIO SEBASTIAO RAVAZI (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES ALVAREZ (REQUERENTE)

ADAIL PASSONI (REQUERENTE)

ANTONIA MANDOTTI PASSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGO JORGE BARBIAN (REQUERIDO)

IVO WEINCH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

SABRINNE FERREIRA OLIVEIRA SEVERO OAB - MG110569 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDERSON DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEXSANDRO DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO MORELI OAB - PR13052-O (ADVOGADO(A))

GENTILE DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1003619-56.2016.11.0040 Vistos etc., Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSAO DE 

COMPRA E VENDA C.C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE, proposta por ESPÓLIO DE ORLANDO 

PASSONI e Outros em desfavor de INGO JORGE BARBIAN e IVO WEINCH, 

tendo como terceiros interessados, ALEXANDRE DEL SANTT e Outros, 

todos qualificados nos autos. A liminar requerida foi indeferida (id 

4510429), contudo, determinou o sequestro da área de 3588,00ha, 

matrícula nº 46.471 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, 

objeto do contrato de compromisso de compra e venda existente entre as 

partes, bem como seus frutos e rendimentos decorrentes da exploração 

agrícola do imóvel, os quais deverão serem depositados em juízo, 

instituindo os requeridos como depositários do imóvel, até julgamento final 

da demanda. Entre um ato e outro, pela r. decisão constante no ID 

4620145 e, considerando o teor da certidão de informação lavrada pelos 

Srs. Oficiais de Justiça (ID 4615400), determinou-se a intimação das 

empresas Bunge Alimentos, ADM e Fiagril e outras que eventualmente 

estejam recebendo os grãos soja, oriundos do imóvel Fazenda Canaã, 

cuja denominação atual é Fazenda São Longuinho, registrado sob a 

matrícula nº 46.471 do CRI de Sorriso/MT, referente à safra 2016/2017, em 

nome dos Srs. Anderson Del Sant, Rafael Del Sant, Alexandro Del Sant e 

Jorge Rospide Arciole, presentes/plantadores na área objeto do litígio, ou 

eventuais outros correlacionados à respectiva área/safra, para 

fornecerem relatórios de entrada de produtos, tendo como base as placas 

dos caminhões que estiverem carregando o produto colhido, bem como a 

respectiva área, a serem indicadas pelos meirinhos. Por meio da petição 

constante no ID 4687303, os autores requereram a suspensão do 

cumprimento do mandado de sequestro dos frutos produzidos na área em 

litígio, mantendo-se apenas 14.000 sacas de soja, que corresponde ao 

rendimento contratado entre arrendatários e réus. No id 4760948, 

determinou-se a suspensão parcial de cumprimento da ordem de 

sequestro, mantendo-se o sequestro da área de 3588,00ha, bem como 

14.000 sacas de soja que correspondem ao contrato de arrendamento 

formalizado. Certidão positiva de sequestro/citação (id 5484336ss). 

Contestação apresentada pelo requerido Ivo Weinch (id 5844924). Contra 

a liminar, o requerido Ivo Weinch interpôs agravo de instrumento (id 

5847972), o qual teve a tutela recursal deferida e determinou a suspensão 

dos efeitos da decisão (id 6038251). Contestação do requerido Ingo Jorge 

Barbian (id 5860700). Impugnação à contestação (id 9049265). O recurso 

de agravo interposto pelo requerido Ivo foi negado provimento (id 

9151488). No id. 10440422, determinou a intimação das partes para se 

manifestarem acerca da decisão do agravo, bem como especificarem 

provas. Os autores pugnaram pela produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal dos requeridos. Na oportunidade, apresentou o rol 

testemunhal (id 10622821). Em seguida (id 10624796/10724682), o autor 

pugnou pela intimação dos arrendatários ALEXANDRO DEL SANT, 

ANDERSON DEL SANT E GEAN FERNANDO DEL SANT para que 

depositem, no prazo de 15 dias, a quantia de 14.000 sacas de soja de 

60kg/cada, padrão exportação, ou seu equivalente em dinheiro, ao preço 

do dia, ou para que procedam ao depósito dos aludidos grãos por ocasião 

do depósito (pagamento arrendamento) referente à safra 2016/2017, 

totalizando, então, 28.000 sacas de soja no padrão avençado. O requerido 

Ivo opôs embargos de declaração contra a decisão de id 10440422, 
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alegando omissão, uma vez que não foi analisada a preliminar de 

pagamento em dobro das custas processuais e a intempestividade da 

impugnação à contestação (id 10748407). No id 10748616/10759068, os 

requeridos pugnaram pela realização da audiência de conciliação, 

produção de prova testemunhal, depoimento pessoal dos autores e 

produção de prova pericial no imóvel. Na oportunidade, apresentou o seu 

rol de testemunhas. Resposta aos embargos de declaração (id 11223242). 

Em seguida, os embargos foram rejeitados e, na oportunidade, nomeou-se 

perito judicial, avaliador de imóvel, para periciar o imóvel (id 11772577), 

bem como determinou a designação da audiência de conciliação. Ao final, 

deferiu o pleito do autor feito na manifestação de id 10624796/10724682, 

determinando a intimação dos terceiros ALEXANDRE DEL SANT, 

ANDERSON DEL SANT R GEAN FERNANDO DEL SANT, para que 

depositem em juízo, vinculado a este o processo, no prazo de 05 dias, a 

quantia de 14.000 sacas de soja de 60 kg ou o equivalente em dinheiro, 

baseando-se no preço do dia, referente ao arrendamento da safra 

2017/2018. Quesitos do requerido (id 12140330). Quesitos dos autores (id 

12231799). Ao id 12333513, juntou oficio do Banco do Brasil de um 

depósito realizado por Gean Fernando Del Sant , no montante de R$ 

772.253,39. Manifestação do requerido Ivo ao id 12620071/11803630. Ao 

id 12855070, ambas as partes pugnam pela redesignação da audiência de 

conciliação. Em decisão de id 130549981, os pedidos de ids.11803630 e 

12619882, feitos pelo requerido Ivo Weinch foram indeferidos, bem como 

determinou a redesignação da audiência de conciliação e certificar o 

prazo para a perita nomeada se manifestar. Inconformado com a decisão 

de id 130549981, o requerido Ivo interpôs agravo de instrumento, contudo, 

o seu recurso não foi conhecido (id 13890793). A audiência de 

conciliação não obteve êxito (id 14994862). Certificou-se (id 16593734) o 

prazo decorrido em branco para a perita se manifestar, embora 

devidamente intimada (id 15025550). Auto Posto pôr do sol de Novo 

Horizonte Ltda, manifestou-se nos autos pugnando pelo cumprimento da 

decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara, da Comarca de Novo 

Horizonte/SP, que determinou a penhora no rosto destes autos de 

eventuais créditos que venha a ter o requerente ADEMIR ANTONIO 

PASSONI, com o fim de garantir aquela execução, até o limite de R$ 

80.186,95 (id 18390877/18390878/18390879/20553307/28980265), bem 

como pugnou pela sua habilitação nos autos como terceiro interessado. 

ANDERSON DEL SANT e GEAN FERNANDO DEL SANT, informaram nos 

autos que realizaram o depósito judicial do valor do arrendamento vencido 

em 30.03.2019, na quantia de 16.000 sacos de soja, que estão 

depositados no armazém da empresa SIPAL (id 19574893ss). Ao id 

23109390, juntou oficio da comarca de da 1ª Vara Cível, da Comarca de 

Sertãozinho/SP, que determinou a penhora no rosto destes autos de 

eventuais créditos que venha a ter o requerente CLAUDEMIR PASSONI, 

com o fim de garantir aquela execução, até o limite de R$ 8.366.504,67. No 

id 27908042, FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA., informa a aquisição de 

todos os direitos relativos ao “Instrumento Particular de Promessa de 

Compra e Venda e Cessão de Direitos Hereditários de Orlando Passoni”, 

bem como os relativos à presente ação anteriormente titularizados por 

INGO JORGE BARBIAN e IVO WEINCH. Os autores concordaram com a 

substituição processual (id 28922763/31189609). Os autos vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINARES- Contestação de Ivo 

Weinch (id 5844924): 1. DO PAGAMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO O 

requerido alega que os autores devem realizar o pagamento em dobro das 

custas processuais, uma vez que realizaram o recolhimento inicial das 

custas fora do prazo (60 minutos), conforme estabelecido pelo Provimento 

nº 22/2016-CGJ/MT. De acordo com o Provimento 22/2016-CGJ da 

Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, em razão da necessidade 

de vinculação da guia de recolhimento do preparo ao número de autuação 

do recurso, ficou autorizada à parte juntá-la aos autos no prazo de 60 

(sessenta) minutos após a sua distribuição; Contudo, no mesmo 

provimento, em seu parágrafo 4º, do artigo 2º, dispõe que, o gabinete do 

Magistrado, ao verificar a ausência da guia, determinará a sua juntada, 

acompanhada do respectivo recolhimento, no prazo previsto no artigo 290 

do CPC (15 dias). No caso, os autores ajuizaram a ação em 12.12.2016 e 

em 19.12.2016 este juízo deferiu a liminar, porém, condicionou o seu 

cumprimento para após a comprovação do recolhimento das custas/taxas 

processuais, sob pena de extinção (id 4510429). O que foi prontamente 

cumprido pelos autores (19.12.2016), conforme manifestação de id 

4518821). Diante disso, se verifica em que, em pese os autores não terem 

juntado a guia de custa no prazo estabelecido no referido provimento (60 

minutos), aqueles, dentro do prazo estabelecido pelo magistrado de 15 

dias comprovaram o recolhimento das custas/taxas e juntaram ao feito, 

conforme art. 290/CPC e §4º, art. 2º do provimento 22/2016/CGJ-MT. 

Sendo assim, não há falar em pagamento em dobro das custas. 2. 

INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO: Analisando os autos, verifico que 

os requeridos foram citados em 13.03.2017 (id 5484336), a contestação 

foi apresentada em 31.03.2017 (id 5844924) e a certidão intimando o autor 

para impugnar foi expedida em 03.04.2017. Diante disso, não há falar que 

o prazo de autor findou-se em 10.03.2017 com o seu acesso aos autos, 

uma vez que considerando as referidas datas, não havia contestação 

para impugnar nos autos. 3. NULIDADE NA CITAÇÃO DE INGO JORGE 

BARBIAN (id 5860700): Verifica-se que o referido requerido foi intimado 

por hora certa, conforme certidão do Meirinho de id 5484336, uma vez que 

não foi encontrado no dia da citação. Em seguida (id 5868798), a 

Secretaria deste juízo expediu carta de intimação ao requerido, conforme 

determina o artigo 254 do CPC. Pois bem. Analisando o feito, não há 

justificativa suficiente que possa conduzir à decretação da nulidade da 

referida citação, isso porque, não há qualquer evidência de que a forma 

na qual o referido requerido foi citado (por hora certa) lhe causou prejuízo, 

pois teve mantida a oportunidade de apresentar sua peça defensiva e, 

inclusive, de ser representado na audiência de conciliação, de maneira 

que deve ser aplicado o artigo 282, §1º do CPC que estabelece que “O ato 

não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a 

parte”. Ademais, a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça goza de fé 

pública e é dotada de presunção de veracidade e legitimidade. Acerca da 

preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir diante da 

inexistência de mora dos requeridos se confunde com o mérito, e com ele 

será analisado no momento da sentença. Diante de todo exposto, REJEITO 

AS PRELIMINARES levantadas. 4. HOMOLOGAÇÃO DA CESSÃO DE 

DIREITOS (id 27908042): Nos termos do artigo 109 do CPC, bem como 

considerando a anuência dos requerentes, HOMOLOGO a cessão de 

direitos celebrada entre os requeridos e FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA, 

razão pela qual, DEFIRO a sucessão processual requerida pelo no id 

27908042, devendo constar no polo passivo da demanda o nome do 

cessionário FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA. PROCEDA-SE com as 

retificações e alterações necessárias, inclusivo na capa dos autos, bem 

como quanto ao cadastramento de novos advogados. 5. PENHORA NO 

ROSTO DOS AUTOS (id 23109390 e id 18390879): Considerando o ofício 

da 1ª Vara Cível, da Comarca de Sertãozinho/SP e o Ofício da 1ª Vara da 

Comarca de Novo Horizonte/SP, que determinou a penhora no rosto 

destes autos de eventuais créditos que venha a ter o requerente 

CLAUDEMIR PASSONI, com o fim de garantir aquela execução, até o limite 

de R$ 8.366.504,67, bem com penhora no rosto destes autos de eventuais 

créditos que venha a ter o requerente ADEMIR ANTONIO PASSONI, com o 

fim de garantir aquela execução, até o limite de R$ 80.186,95, DETERMINO 

o cumprimento das referidas decisões, EXPEDINDO-SE o necessário. 6. 

NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO: No id 16593734, certificou-se o prazo 

decorrido em branco para a perita se manifestar, embora devidamente 

intimada (id 15025550). Considerando o transcurso do prazo sem qualquer 

manifestação da perita nomeada nos autos, bem como viabilizando o 

efetivo andamento do feito, REVOGO o ato de nomeação e nomeio como 

perito do juízo, independentemente de compromisso, o ANDERSON 

CARLOS ALVES BOTIN, avaliador de imóveis, com endereço na Rua das 

andirobas, nº 26, Paulista 2 , Sinop, e-mail: jurídico.sinop.@gmail.com 

devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. 

. a) INTIME-SE o(a) Sr(a). Perito(a) acerca da sua nomeação, para que 

cumpra o encargo, independentemente de compromisso (artigo 466 do 

CPC), bem como para fazer a proposta dos honorários periciais, currículo, 

com comprovação de especialização (art.465, §2° do CPC). b) INTIMEM-SE 

as partes para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, arguirem 

impedimento/suspeição do perito nomeado, bem como indicar assistente 

técnico, apresentar quesitos (art. 465, §1°, I, II, III, CPC). c) Com a 

proposta, INTIME-SE o embargante para pagamento do valor dos 

honorários periciais, ficando consignado, desde já, que uma vez 

depositado referido importe, 50% (cinquenta por cento) será desde logo 

liberado para os inícios dos trabalhos periciais, sendo que o remanescente 

será liberado logo após protocolo nos autos do relatório final (art. 465, 

§3º, §4° CPC). d) FIXO PRAZO DE 60 DIAS para apresentação do relatório 

final, contados a partir da liberação da primeira metade do valor dos 

honorários periciais (art. 477 CPC). e) Depositado o laudo em Cartório, 

INTIMEM-SE as partes para que sobre ele se manifestem no prazo 

sucessivo DE PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, primeiro a exequente e, após, 
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o executado (art. 477, § 1º, CPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001732-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA OAB - SP356168 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA BIAVA DA CAS (EXECUTADO)

MARCELO FERNANDES (EXECUTADO)

LUCIANO DA CAS (EXECUTADO)

AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

SOLANGE DOS SANTOS JOSE FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Processo nº 1001732-37.2016.8.11.0040 Vistos etc., Inicialmente, DEFIRO 

o item ii da manifestação do exequente de id 23116694. EXPEÇA-SE o 

necessário para o levantamento da penhora. Do pedido de RenaJud: 1. 

Diante do resultado negativo da penhora, via BACENJUD, PROCEDA-SE À 

RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato. 2. Se encontrado bem 

passível de penhora, PROCEDA À RESTRIÇÃO, valendo como termo o 

próprio extrato. Caso conste dos autos dados suficientes, deverá ser 

juntada a pesquisa do valor médio de mercado do bem, conforme 

divulgado pela Tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – 

FIPE, ficando dispensada a avaliação por Oficial de Justiça (art. 871, IV, 

CPC/2015). Em caso negativo, PROCEDA-SE a avaliação por oficial de 

justiça. 3. Se a penhora for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

executada, na pessoa do advogado ou, se não houver, pessoalmente, 

para se manifestar, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, acerca da penhora 

e da pesquisa do valor médio do bem (art. 841 e 872, § 2º, CPC/2015). 4. 

Caso sejam localizados veículos com gravames, INTIME-SE a parte 

exequente para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifestar e 

requerer o que entender de direito. Com a manifestação, façam-me os 

autos CONCLUSOS. 5. Decorrido o prazo acima o item 3, INTIME-SE a parte 

exequente a fim de manifestar quanto ao valor do veículo e, caso dele não 

discorde, quanto ao interesse na adjudicação (art. 876, CPC/2015) ou na 

alienação do bem por conta própria (art. 880, CPC/2015). 6. Manifestado o 

interesse na adjudicação, INTIME-SE a parte executada a respeito do 

pedido, na forma do artigo 876, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo se pronunciar NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. Na sequência, 

REMETAM conclusos os autos para apreciação do pleito. 7. Manifestado o 

interesse na alienação por conta própria, REMETAM-SE conclusos para a 

definição das condições (art. 880, § 1º, CPC/2015). Do pedido de 

INFOJUD: 8. O acesso ao sistema INFOJUD pode ser deferido ainda que 

não comprovado o prévio esgotamento de todas as diligencias, de modo a 

salvaguardar um prazo razoável a duração do processo. 9. A propósito, o 

Superior Tribunal de Justiça já enfrentou o assunto, in verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, 2ª Turma,Rel. Min. Francisco 

Falcão, j. 06.04.2017). 10. Além do mais, a execução se realiza no 

interesse do exequente/credor (art. 797/CPC), não cabendo ao Poder 

Judiciário limitar e/ou dificultar o acesso à solução mais adequada no 

momento. 11. Por todo exposto, DEFIRO o pedido de remessa de 

requerimento à Delegacia da Receita Federal, via INFOJUD, requisitando 

informações de bens, em nome da parte executada passíveis de penhora. 

12. Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 

Do pedido de SerasaJud: 13. Considerando que o executado foi citado 

para efetuar o pagamento e deixou decorrer o prazo in albis, DEFIRO o 

pedido de ID 23116694, razão pela qual DETERMINO a inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, 

conforme art. 782, §3° do CPC. 14. Restando infrutífera as diligências 

acima, INTIME-SE a parte exequente para que apresente a matrícula 

atualizada dos bens por ela indicados em sua manifestação de id 

23116694, item d, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 15. Transcorrido o 

prazo o item 14 in albis, determino a SUSPENSÃO do feito pelo PRAZO DE 

01 (UM) ANO, durante a qual se suspenderá a prescrição, conforme 

dispõe o artigo 921, inciso III, §1° do CPC. 16. Decorrido o prazo da 

suspensão sem a indicação pela parte exequente acerca da localização 

da parte devedora e/ou bens penhoráveis, REMETAM-SE os autos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, independente de nova intimação da parte 

exequente (Enunciado 195, FPPC), iniciando a contagem do prazo 

prescricional, na forma prevista no §4°, do artigo 921, CPC. 17. 

Transcorrido o prazo prescricional/arquivamento, INTIME-SE a parte 

exequente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição 

intercorrente, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 1.589.753-PR). 

Após, façam-me os autos conclusos, conforme §5º do referido dispositivo 

legal. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001795-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FIRMO ZOCCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON JUNIOR GEHLEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001795-28.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

VANESSA FIRMO ZOCCA REQUERIDO: EDERSON JUNIOR GEHLEN Vistos, 

etc. Em detida análise, DEFIRO o pedido Ministerial (ref. 18795280), no que 

tange a prova pericial. Por outro lado, quanto a prova testemunhal, in casu, 

assevero que não se faz necessária, pois a confecção do laudo por parte 

da equipe multidisciplinar é suficiente para instruir os autos. Assim, 

DETERMINO: 1. ENCAMINHE-SE os autos a equipe multidisciplinar deste 

juízo para realização de estudo psicossocial na residência da parte 

autora, Sra. Vanessa. Fixo o PRAZO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS 

para entrega do laudo. Aportando o laudo, INTIMEM-SE as partes para, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, para se manifestarem. Transcorrido o prazo 

das partes, VISTA ao Ministério Público para se manifestar. Após, 

CONCLUSOS para prolatação de sentença. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003593-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARI STREJEVITCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR SUCOLOTTI (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1003593-58.2016.8.11.0040 Vistos etc., DEFIRO o parcelamento 

das custas, na forma do art. 98, § 6º, do CPC, c.c. art. 468, §§ 6º, 7º e 8º, 

da CNGC-TJMT, em até 06 (seis) parcelas fixas (prazo máximo permitido 

pela CNGC-Judicial – TJMT), mediante a emissão de guias com a 

comprovação nos autos até o dia 10 de cada mês, ficando ciente que o 

INADIMPLEMENTO ou ATRASO de quaisquer das parcelas IMPORTARÁ 

NO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ENCAMINHE-SE cópia desta 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, 

(dca@tjmt.jus.br), para acompanhamento e controle, conforme Ofício 

Circular 04/2018/GAB/J-Aux. Optando a requerente pelo parcelamento, 

encaminhe o feito concluso somente após o adimplemento da primeira 

parcela. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1001173-80.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO PEDRO ZORDAN (EXECUTADO)

ROSA NARA ZORDAN (EXECUTADO)

LUIZ ZORDAN NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1001173-80.2016.8.11.0040 Vistos etc., Analisando detidamente 

os autos, verifico que houve apenas três tentativa de citação do 

requerido, o que torna prematura, a sua citação editalícia, vez que é 

necessário o esgotamento de todos os meios para localização do 

endereço, sob pena de nulidade. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃOESTÁVEL CUMULADA COM 

ALIMENTOS. PRELIMINAR NULIDADE DE CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. 

AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À 

LOCALIZAÇÃO DO RÉU. Mostra-se inviável a citação por edital quando 

não esgotados os meios necessários para localização do réu. Apelação 

provida. Sentença desconstituída. (Apelação Cível Nº 70067674804, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís 

Dall'Agnol, Julgado ‘em 16/03/2016). (TJ-RS - AC: 70067674804 RS, 

Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data deJulgamento: 16/03/2016, Sétima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/03/2016). 

Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação do requerido por edital. 

INTIME-SE o autor para que informe, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o 

endereço do requerido ou demonstre o esgotamento das tentativas de 

obter a informação, bem com apresente memória atualizada do débito 

exequendo. CUMPRA-SE expedindo o necessário. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006360-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INELBE SPINELLI LODI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE DAL FORNO SARTORI OAB - MT25460/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Autos: 1006360-98.2018.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de INELBE SPINELLI LODI, ambos 

qualificados, com base no Decreto-Lei n.º 911/1969. Liminar deferida (id 

16577267). Cumprimento da liminar e citação da requerida (id 18774879). 

Em seguida, a parte requerida purgou a mora, mediante depósito judicial da 

quantia de R$ 19.464,42 (Id.18862085), a requerer a liberação do veículo e 

a concessão da AJG. Instada, a parte requerente manifestou 

concordância com os valores depositados em juízo, informando dados 

bancários para o levantamento da quantia (Id. 19173614), mas alega que 

não foi depositado o valor dos honorários advocatícios (10%). Além disso, 

impugnou a AJG requerido pela parte requerida. Os autos vieram-me 

conclusos. É O RELATÓRIO.DECIDO. Depois da apreensão do bem, 

ocorrida em 20 de março de 2019, a parte requerida em 21.03.2019 (id 

18862443), dentro do prazo legal de 05 dias (DL nº 911/1969, art. 3º e §

§), purgou a mora, conforme depósito judicial documentado no Id. 

18862442. Concordando a parte requerente no petitório de Id. 19173914 e 

postulando pelo levantamento do valor, indicando conta bancária para 

tanto. Desse modo, diante do pagamento integral do débito, sendo 

depositado a título de purgação da mora a quantia informada pelo autor, 

inclusive com manifestação expressa da parte requerente quanto a sua 

aceitação, conforme permite o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a 

ação alcançou seu desiderato integralmente. Importa, ainda, mencionar 

que pela análise dos artigos do Decreto-Lei 911/1969 em nenhum momento 

foi determinada a inclusão das custas judiciais e honorários advocatícios 

na dívida apresentada pelo credor, levando-se em conta que as custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios decorrem da aplicação 

do princípio da causalidade, segundo o qual, a parte que der causa à 

propositura da demanda deverá arcar com as verbas sucumbenciais 

correspondentes. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DE MORA. 

QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RECOLHIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS. INTELIGÊNCIA DO § 2º, DO ART. 3º, DO DECRETO-LEI Nº. 

911/69, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 10.931/2004. REFORMA DA 

DECISÃO AGRAVADA. É consabido que a redação do art. 3º, § 2º, do 

Decreto-Lei nº. 911/1969, com redação dada pela Lei nº. 10.931/2004, 

estabelece que a restituição do bem livre do ônus da propriedade 

fiduciária pressupõe pagamento integral do débito, incluindo as parcelas 

vencidas, vincendas e encargos. Precedentes no STJ. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJ-AM; AI 

4003030-94.2017.8.04.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ari Jorge 

Moutinho da Costa; DJAM 09/04/2018; pág. 46); “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. 

Alienação fiduciária em garantia. Purga da mora. Sentença de procedência 

declarando a rescisão do contrato de arrendamento mercantil e 

consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena do bem. 

Apelação da ré. Liminar deferida e não cumprida. Realizado depósito 

integral, nos moldes do que dispõe o Dec. -Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º. 

Satisfeita a purga da mora. Sucumbência pela ré em conformidade com o 

princípio da causalidade. Sentença que se reforma para julgar purgada a 

mora e extinguir o feito na forma do art. 487, III, "a" do CPC, condenando a 

ré ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios 

fixados em r$1.000,00. Provimento do recurso”. (TJ-RJ; APL 

0012807-49.2016.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Vigésima Terceira 

Câmara Cível; Relª Desª Sônia de Fátima Dias; DORJ 16/03/2018; pág. 

658). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 

DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos contratos firmados na 

vigência da Lei n. 10.931/2004, Tribunal de Justiça Gabinete do Des. 

Klever Rêgo Loureiro compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias 

após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a 

integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e 

comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da 

propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n. 

1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.). Precedente representativo da 

controvérsia (art. 543-C do CPC). 2. A Segunda Seção do STJ, no 

julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não se 

aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária 

regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969.(REsp 1622555/MG, Relator para o 

Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017). 3. Agravo 

interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1698348 / DF AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0235883-5, Relator: Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, STJ, Julgamento: 

01/03/2018). Sendo assim, diante da purgação da mora, a restituição do 

bem é medida de rigor, conforme permissivo do art. 3º, § 2º, do 

Decreto-Lei 911/1969. Bem a ser restituído livre e desembaraçado de 

quaisquer ônus porventura gerados depois da apreensão. A ação que se 

revelou necessária e eficaz, com os reveses sucumbenciais, incidindo o 

princípio da causalidade. A parte requerida deu causa ao ajuizamento da 

ação, quando, perdida a posse do bem, purgou a mora em sua totalidade, 

recuperando-o, não só apenas a posse, mas também a propriedade, que 

já lhe pertencia, transmitida apenas resolúvel à parte requerente, que ora 

resta revertida, consolidada em seu proveito. Verifico que em sua 

manifestação juntada no id 18862085, a parte requerida pugnou pela 

concessão da justiça gratuita, sob o fundamento de que se encontra 

desempregada e reuniu todas suas economias, além de contrair 

empréstimo pessoal para liquidação da presente dívida. Para provar sua 

hipossuficiência financeira, juntou aos autos declaração de 

hipossuficiência (id 18862089) e extrato bancário de 11/2018 (id 

18862090), na qual demonstra que possuía salto de apenas R$ 103,24. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 206 de 678



Pois bem. Dispõe o artigo 99, § 3º, do CPC que se presume verdadeira a 

alegação de hipossuficiência apenas em relação a pessoa natural. 

Todavia, é preciso ter em mente, conforme consignado no Agravo de 

Instrumento nº 1003856-79.2017.8.11.0000/TJMT, que “O benefício em tela 

tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam 

dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador 

que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou 

sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de 

pobreza”. Esse, ao que tudo indica, não é o perfil da parte autora, uma vez 

que, em que pese afirmar que se encontra desempregada, alega que 

adquiriu um empréstimo bancário para saudar uma dívida no importe de R$ 

19.464,42, o que, presumindo-se, em tese que, possui renda, a qual não 

foi demonstrada no presente feito. Portanto, INDEFIRO a concessão do 

benefício de justiça gratuita a parte requerida. Por todo exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, com base no art. 487, 

inciso III, alínea “a”, do CPC, de maneira a: 1) homologar o reconhecimento 

da procedência do pedido; 2) confirmar a restituição definitiva do veículo à 

parte requerida, livre de quaisquer ônus porventura gerados durante o 

período em que permaneceu com a parte requerente, salvo tributos e 

encargos inerentes, imediatamente, NO MÁXIMO EM 03 DIAS; 3) resolver a 

busca e apreensão liminar, confirmada, a reverso, a propriedade e 

mantida a posse em prol da parte requerida, a ser efetivada no prazo 

acima assinalado; 4) reconhecer a regular purgação da mora, ante a 

aceitação da parte contrária; 5) determinar o levantamento à parte 

requerente dos valores depositados e vinculados a este feito, a título de 

purgação da mora, mediante expedição de alvará judicial, conforme dados 

e conta bancária indicada ao Id. 19173914; 6) condenar a parte requerida 

a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios da parte ex adversa, em 10% do valor da causa a teor dos 

arts. 82, 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC. Preclusas as vias recursais, o 

que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P. I. C. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002309-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEI COSTA CURITIBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002309-78.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOCINEI COSTA CURITIBA REU: UNIC SORRISO LTDA Vistos, etc. 

Tratam-se de embargos declaratórios ofertados por JOCINEI COSTA 

CURITIBA, em face da r. decisão proferida no Id 18890825, a qual indeferiu 

o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor. É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre o instituto em pauta, estabelece o 

CPC/2015: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Pois bem. Em que pesem as 

alegações do embargante, entendo que os embargos declaratórios não 

prestam para o fim almejado, qual seja, o reexame da matéria versada nos 

autos, na busca da modificação dos fundamentos da sentença. Neste 

sentido, vejamos o julgado abaixo: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE 

SENTENÇA QUE EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDO EM 

DEPÓSITO EM RAZÃO DA ANULAÇÃO DO CONTRATO EM QUE FUNDADO 

O PEDIDO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA 

SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA QUE CULMINOU NA 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE 

QUESTIONAMENTO RECURSAL NESSE SENTIDO – MATÉRIA PRECLUSA – 

AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INTUITO DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – 

EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A declaração 

de inexistência de relação jurídica entre o Banco e o autor da ação 

declaratória implica na extinção do cumprimento de sentença de 

procedência do pedido de busca e apreensão convertido em depósito 

fundado no suposto inadimplemento do contrato cuja nulidade foi 

declarada pela sentença proferida na ação declaratória. 2. O eg. STJ já 

pacificou o entendimento de que “a contradição que autoriza o manejo dos 

embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e 

o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre 

entre a decisão e as provas dos autos” (STJ – 2ª Turma – REsp 

1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, 

DJe 09/05/2011), e de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa 

a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências 

internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para 

o embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca 

de decisão que lhe seja favorável” (STJ – 6ª Turma – EDcl no REsp 

440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010). 3. 

“Não se vislumbrando no acórdão o vício que lhe foi atribuído pela 

embargante - omissão, conforme o artigo 535, inciso II, do Código de 

Processo Civil - impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, que não 

se prestam, conforme tranqüila orientação jurisprudencial, à rediscussão 

da matéria decidida” (TJMT – 1ª Câm. Cível – EDcl 80779/2010 – Rel. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – j. 24/08/2010, Data da publicação no DJE 

31/08/2010)” (TJMT, ED 120272/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 

16/11/2015) - destaquei. Ressalto, ainda, que qualquer irresignação do 

embargante em relação à decisão prolatada deve ser objeto de recurso 

cabível na espécie. Diante de todo exposto, CONHECO, todavia, REJEITO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS constante de Id 18890225, 

mantendo-se a decisão proferida em seus exatos termos. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. (assinado 

digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003356-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEI COSTA CURITIBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Outros Interessados:

G. C. C. C. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003356-87.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOCINEI COSTA CURITIBA REU: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., 

GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. Tratam-se de embargos 

declaratórios ofertados por G. C. C. C., representada por JOCINEI COSTA 

CURITIBA, em face da r. decisão proferida no Id 14337299, a qual indeferiu 

o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor. É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre o instituto em pauta, estabelece o 

CPC/2015: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Pois bem. Em que pesem as 

alegações do embargante, entendo que os embargos declaratórios não 

prestam para o fim almejado, qual seja, o reexame da matéria versada nos 

autos, na busca da modificação dos fundamentos da sentença. Neste 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 207 de 678



sentido, vejamos o julgado abaixo: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE 

SENTENÇA QUE EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDO EM 

DEPÓSITO EM RAZÃO DA ANULAÇÃO DO CONTRATO EM QUE FUNDADO 

O PEDIDO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA 

SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA QUE CULMINOU NA 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE 

QUESTIONAMENTO RECURSAL NESSE SENTIDO – MATÉRIA PRECLUSA – 

AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INTUITO DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – 

EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A declaração 

de inexistência de relação jurídica entre o Banco e o autor da ação 

declaratória implica na extinção do cumprimento de sentença de 

procedência do pedido de busca e apreensão convertido em depósito 

fundado no suposto inadimplemento do contrato cuja nulidade foi 

declarada pela sentença proferida na ação declaratória. 2. O eg. STJ já 

pacificou o entendimento de que “a contradição que autoriza o manejo dos 

embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e 

o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre 

entre a decisão e as provas dos autos” (STJ – 2ª Turma – REsp 

1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, 

DJe 09/05/2011), e de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa 

a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências 

internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para 

o embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca 

de decisão que lhe seja favorável” (STJ – 6ª Turma – EDcl no REsp 

440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010). 3. 

“Não se vislumbrando no acórdão o vício que lhe foi atribuído pela 

embargante - omissão, conforme o artigo 535, inciso II, do Código de 

Processo Civil - impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, que não 

se prestam, conforme tranqüila orientação jurisprudencial, à rediscussão 

da matéria decidida” (TJMT – 1ª Câm. Cível – EDcl 80779/2010 – Rel. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – j. 24/08/2010, Data da publicação no DJE 

31/08/2010)” (TJMT, ED 120272/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 

16/11/2015) - destaquei. Ressalto, ainda, que qualquer irresignação do 

embargante em relação à decisão prolatada deve ser objeto de recurso 

cabível na espécie. Diante de todo exposto, CONHECO, todavia, REJEITO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS constante de Id 14337299, 

mantendo-se a decisão proferida em seus exatos termos. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. (assinado 

digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000355-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000355-94.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARCOS AURELIO FERREIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais e Liminar de Antecipação de Tutela ajuizada por MARCOS AURÉLIO 

FERREIRA em desfavor de Banco BMG S. A., todos qualificados nos 

autos. Alega a parte autora que teve o valor total de R$ 1.563,40 

indevidamente descontado por parte do requerido de seus holerites, entre 

outubro de 2013 e dezembro de 2016, mesmo sem ter qualquer tipo de 

relação contratual com o referido banco. Ademais, afirma que tentou por 

diversas vezes a resolução do empasse em contato direto com a 

instituição financeira, não obtendo sucesso. Por esta razão, pleiteia a 

declaração de inexistência de débito e reparação pecuniária a título de 

danos morais. A inicial veio instruída com documentos (id. 4732780). 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação e documentos 

(id. 6659190). Impugnação à contestação (id. 11749490). As partes foram 

intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, pugnando 

o autor pelo julgamento antecipado do feito. O requerido deixou passar “in 

albis” o prazo estabelecido para tal desiderato. O feito veio concluso. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O presente feito comporta 

julgamento antecipado a teor do artigo 355, incisos I, do CPC, não havendo 

a necessidade de dilação probatória, visto tratar-se de matéria 

exclusivamente de direito. Não havendo preliminares a serem apreciadas, 

passo diretamente à análise do mérito. Compulsando o feito, tenho que 

assiste razão à parte autora. Com efeito, restou cabalmente comprovado 

nos autos que a parte autora teve os descontos realizados indevidamente 

em seus holerites, conforme especificado na inicial. Assim, cabia à parte 

requerida apresentar prova concreta que justificasse a existência e 

regularidade dos débitos imputados na inicial. Ocorre que, não obstante as 

afirmações lançadas na peça de contestação, constato que a parte 

requerida não juntou aos autos o suposto contrato, ônus probatório que 

lhe incumbia (art. 373, II, NCPC), de modo que sequer é possível averiguar 

a efetiva existência de relação jurídica negocial entre as partes. Ora, se a 

parte requerida realizou tais descontos em virtude de suposto uso de 

cartão de crédito, por razões lógicas deveria ter juntado aos autos a 

integralidade do instrumento em tese celebrado entre as partes, até 

mesmo para que se pudesse conferir a assinatura aposta no ato negocial. 

Assim, não tendo a parte requerida apresentado prova concreta de que o 

autor tenha de fato feito uso do cartão de crédito que originou a parlenda, 

é medida que se impõe a declaração de inexistência do débito apontado na 

inicial. Assim, no caso, verifico a hipótese de dano moral indenizável, eis 

que os fatos reportados na inicial configuram efetiva lesão aos direitos da 

personalidade, não se constituindo em meros aborrecimentos ou 

dissabores cotidianos da vida em sociedade. Neste aspecto, na análise do 

“quantum” indenizatório a título de danos morais devem-se observar os 

critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, de modo que o valor 

arbitrado não configure enriquecimento sem causa da parte autora. Além 

disso, deve-se considerar o efeito pedagógico da medida, para que a 

parte reclamada não reitere o comportamento danoso. Para tanto, é 

necessário aferir os critérios elencados pela doutrina e jurisprudência 

como determinantes para aferição do respectivo valor, tais como o grau 

da lesão causada, a condição econômica das partes, o grau de dolo ou 

culpa do ofensor, os benefícios advindos do comportamento danoso, 

dentre outros. Feitas estas ponderações, no caso em análise, entendo por 

bem arbitrar a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato. 

DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1. DECLARAR a inexistência dos débitos 

imputados na inicial ao autor, relacionados ao requerido Banco BMG S. A., 

no que diz respeito ao suposto uso de cartão de crédito, no valor de total 

de R$ 1.563,40, indevidamente descontados de seus holerites, entre o 

período de outubro de 2013 e dezembro de 2016. 2. CONDENAR a 

empresa requerida ao ressarcimento do valor de R$ 1.563,40 descontado 

indevidamente dos holerites da parte autora e ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, totalizando o valor de 

R$ 6.563,40 (seis mil quinhentos e sessenta e três reais e quarenta 

centavos) devidos em favor da parte requerente, com juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e 

correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ). 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 20% do 

valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado esta sentença, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de estilo. PUBLIQUE-SE e INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001636-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON CARNEIRO DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECIO WELTER (REU)

ANA PAULA KISSLER WELTER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono para proceder a intimação do advogado da parte autora, via 

DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001195-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, deque foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

16:40 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001333-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR DOS SANTOS COUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, deque foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

17:00 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003872-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MISAEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, deque foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

17:20 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002630-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, deque foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

17:40 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002632-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARIANALDO FERREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, deque foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

18:00 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001380-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. N. S. (AUTOR(A))

T. S. (AUTOR(A))

N. L. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE CAMPOS PONTES OAB - MT12.614-B (ADVOGADO(A))

ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES OAB - MT12414/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. K. (REU)

Outros Interessados:

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001380-45.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

NELTON LUIZ SIMON, TEONISIO SIMON, LUIZA NOELI SIMON REU: IVONE 

KASBURG Vistos etc., Trata-se de Ação de Regulamentação de Visitas de 

Pai aos Filhos e de Avós aos Netos ajuizada por NELSON LUIZ SIMON, 

TEONISIO SIMON e LUIZA NOELI SIMON em desfavor de IVONE KASBURG, 

todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na 

inicial. Em decisão de Id 5777240 foi deferida a liminar, fixando os dias 

para visitas dos autores aos filhos/netos Maria Eduarda Kasburg Simon e 

Luiz Gabriel Kasburg Simon. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação e documentos no Id 12438655 e seguintes. 

Impugnação à contestação, Id 13840257. Foi realizado estudo 

psicossocial, I 12117794. Parecer ministerial, Id 13694477. Em despacho 

de Id 24563080 foi determinada a intimação das partes para especificação 

de provas, tendo a parte requerida postulada pela produção de prova 

testemunhal, Id 25095608. No Id 30684545 foi certificado o decurso do 

prazo sem manifestação dos autores quanto as provas que pretendiam 

produzir. É o relatório. Passo a sanear o feito. Não havendo alegações de 

preliminares ou outras questões a serem apreciadas ou, ainda, 

irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Fixo como pontos controvertidos: a) o melhor interesse dos menores para 

a fixação das visitas em favor do pai e avós; b) a necessidade de visitas 

assistidas. A distribuição do ônus da prova se mantém na forma descrita 

no artigo 373, incisos I e II, do CPC. Desde já, DEFIRO a produção de prova 

oral, razão pela qual DETERMINO a intimação das partes para 
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apresentação do rol de testemunhas, em 15 (quinze) dias. Com a 

apresentação do rol, venham os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002210-06.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANICE ANTONIA FRONZA BEDIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

Processo  n º  1002210 -06 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

24 DE JULHO DE 2020, às 10h30min, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 24/04/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000973-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT20927-O (ADVOGADO(A))

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT13216-O (ADVOGADO(A))

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR OAB - MT6366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ORTIZ AMARO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para 

observar/cumprir o disposto no art. 524, do NCPC, no prazo de 05 dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001699-08.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DE ASSIS (AUTOR)

MD - SOLUTIONS GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA LOPES DE MORAIS OAB - MG79256 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE OLIVEIRA HARTER (REU)

 

Processo  n º  1001699 -08 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 24/04/2020.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001813-44.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. I. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. L. A. D. O. (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1001813 -44 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

24 DE JULHO DE 2020, às 10h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 23/04/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002411-95.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS DOS SANTOS COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002411-95.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: JOSIAS DOS SANTOS 

COSTA Vistos etc., Trata-se de petição fundada no artigo 3º, § 12, do 

Decreto-Lei n. 911/1969, que estabelece normas de processo sobre 

alienação fiduciária. Dispõe o referido normativo, verbis: Art. 3º O 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014) (...) § 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo 

da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, 

sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da 

ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial 

da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a 

busca e apreensão do veículo. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014). 

Portanto, depreende-se que para o deferimento do pedido, há 

necessidade da juntada de cópia da petição inicial da ação e, quando for o 

caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do 

veículo. No caso em análise, a parte autora informa que distribuiu a ação 

de Busca e apreensão com pedido de liminar na 2ª Vara da Comarca de 

Peixoto de Azevedo/MT (autos n.º 2878-84.2016.811.0023) e que houve o 

deferimento da liminar, com a consequente expedição do mandado de 

busca e apreensão. Juntou a petição inicial e a decisão que deferiu o 

pedido liminar proferida pelo juízo da ação principal. Requer, ao final, a 

imediata expedição do mandado de busca e apreensão, para dar 

cumprimento no local informado. É O RELATÓRIO. DECIDO. Tendo em vista 

que o requerente juntou os documentos exigidos pelo artigo 3º, § 12, do 

Decreto-Lei n. 911/1969, DETERMINO que seja dado integral cumprimento à 

medida LIMINAR deferida nos autos retro citado, no endereço Rua Santa 

Bárbara, n.º 2325, Residencial Village, Sorriso/MT, CEP 78.890-000, 

devendo o mandado observar as determinações exaradas por aquele 

juízo (ID n.º 31507787). Caso necessário, intime-se o autor para 

pagamento da diligência ao meirinho. Havendo necessidade, DEFIRO, 

desde já, reforço policial. Após realização da diligência, certifique-se e 

COMUNIQUE ao juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, 

encaminhando via malote digital a cópia do despacho e a certidão do oficial 

de justiça com as informações onde está depositado o bem objeto da 

busca e apreensão, nos termos do art. 1º, item 3.1.25.1 do Provimento 

31/2015-CGJ/MT, para juntada ao processo n.º 2878-84.2016.811.0023, 

procedendo, após, com as baixas necessárias e homenagens de estilo. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001894-90.2020.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARTELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA OAB - MT19929/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TACIANA INES ALVES PEREIRA ALTHAUS 01567490174 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001894-90.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: CARLOS MARTELLI EXECUTADO: TACIANA INES ALVES 

PEREIRA ALTHAUS 01567490174 Vistos etc., Preenchidos os requisitos 

legais, RECEBO a inicial, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à 

parte autora (art. 99, § 3º, CPC), advertindo-a de que a benesse poderá 

ser revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais 

CITE-SE a parte executada para, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, contado 

da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). FIXO os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do CPC). Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Oficial de 

Justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado (829, § 1° CPC). A penhora recairá sobre os 

bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (829, § 2º CPC). Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (830, §1° CPC). Cientifique-se 

o executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se opor à execução por meio 

de embargos (artigos 914 c/c 915 e 919, todos do CPC/2015). Poderá o 

devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do CPC/2015). Se 

o exequente requerer, EXPEÇA-SE CERTIDÃO de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002055-03.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES DE BARROS MELO (AUTOR(A))

CELIA FERNANDES DE BARROS (AUTOR(A))

OSVALDO PEREIRA DE BARROS (AUTOR)

ELIANA NUNES PAULINO DE BARROS (AUTOR)

CHRISTIANO FERNANDES DE BARROS (AUTOR)

BRUNO GEOVANI DE MELO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON TAVARES DE LIMA OAB - MS8290 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MIGUEL PRESSI (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002055-03.2020.8.11.0040. AUTOR: 

OSVALDO PEREIRA DE BARROS, BRUNO GEOVANI DE MELO SILVA, 

CHRISTIANO FERNANDES DE BARROS, ELIANA NUNES PAULINO DE 

BARROS AUTOR(A): CELIA FERNANDES DE BARROS, JULIANA 

FERNANDES DE BARROS MELO REU: LUIZ MIGUEL PRESSI Vistos etc., 

Preenchidos os requisitos legais RECEBO a inicial. DEFIRO os benefícios 

da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, CPC), advertindo-a de 

que a benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste 

evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas processuais. DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou sessão 

de mediação junto ao CEJUSC local, com prazo antecedente mínimo de 20 

(vinte) dias para citação. Após, INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento ao ato, na pessoa de seu advogado constituído, 

consignando-se a necessidade de se fazer acompanhar por seu 

causídico (art. 334, § 9º, NCPC). Em ato contínuo, CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida para comparecimento à audiência, consignando-se as 

advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do NCPC, cientificando-a 

de que o prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 

335 do NCPC. CUMPRA-SE. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001873-17.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI JOSE CHIARELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERNANDES TURATTI OAB - MT13755/O (ADVOGADO(A))

JULIANA FELTRIM SOUZA OAB - MT9810/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001873-17.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

NERI JOSE CHIARELLO REU: ESCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 

- EPP Vistos etc., Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 

CITE-SE a parte requerida para pagamento do valor pleiteado, no prazo de 

quinze (15) dias, devendo constar no mandado que, se não houver 

pagamento ou não forem opostos embargos no mesmo prazo, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em executivo (art. 701 CPC). Fixo, desde já, honorários 

advocatícios em 5% sobre o valor da causa. Consigne-se que, caso a 

parte requerida quite o valor pleiteado no prazo legal, ficará isenta de 

custas (701, § 1º, CPC). Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001906-07.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRO E METALURGICA ROVARIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA - 

EXODUS I (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001906-07.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ELETRO E METALURGICA ROVARIS LTDA EXECUTADO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA - 

EXODUS I Vistos etc., Recebo o presente feito como cumprimento de 

sentença. Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 

15 (quinze) dias, acrescido de custas e despesas processuais. Fica a 

parte executada, desde já, advertida de que não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de multa de 10% 

(dez por cento), além de honorários advocatícios também em 10% (dez 

por cento), na forma do art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não 

havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para 

trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo 
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a multa legal de dez por cento (10%), bem como os honorários 

advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo efetuado pagamento 

parcial no prazo consignado, a multa e os honorários previstos incidirão 

sobre o restante (§2º, art. 523, CPC). Não sendo efetuado 

tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de cálculo 

atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou EXPEÇA-SE o necessário à 

penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 

Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE 

quanto à tempestividade e proceda com a intimação da parte exequente 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000734-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALME ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000734-69.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA, DALLA VALLE & DALLA VALLE 

LTDA - EPP EXECUTADO: DALME ALVES DE SOUZA Vistos etc., Pugna a 

parte autora pela penhora das benfeitorias realizadas no lote urbano 

objeto do presente feito (ID n.º 29216788), benfeitorias estas que, diante 

da fotografia colacionada no ID n.º 29218687, consistem na edificação de 

uma residência. A presente execução de título extrajudicial tem como 

objeto o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de 

Imóvel contido no ID n.º 1504780. Diante do inadimplemento da parte 

executada, a exequente promoveu a cobrança nos termos do art. 827 do 

CPC. A parte ré fora devidamente citada, conforme certidão de ID n.º 

5058946, quedando inerte quanto ao pagamento da dívida. Fora realizada 

tentativa de bloqueio via BacenJud e RenaJud, ID’s n.º 20901520 e 

21883589, respectivamente, a qual não logrou êxito. Pois bem, entendo 

não ser possível a penhora das benfeitorias constantes do lote urbano 

objeto do feito, pois a parte exequente optou por efetuar a execução da 

dívida e não a rescisão contratual. Para melhor elucidação, cito apenas um 

dos exemplos que demonstram ser inviável a penhora das benfeitorias, em 

caso de penhora das benfeitorias e consequente venda a terceiro, a 

dívida do executado seria quitada e este faria jus à propriedade do lote 

urbano, pairando uma situação em que o terceiro possuiria as benfeitorias 

e o executado o lote. Dessa maneira, optando o exequente pela execução 

da dívida e não pela eventual ação ordinária de rescisão contratual, 

torna-se incabível a penhora perquirida, portanto, INDEFIRO o pedido de ID 

n.º 29216788. Conseguinte, intime-se a parte exequente para que 

promova o regular andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de remessa dos autos ao 

arquivo provisório. Transcorrido o prazo in albis, determino a SUSPENSÃO 

do feito pelo PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a qual se suspenderá a 

prescrição, conforme dispõe o artigo 921, inciso III, §1° do CPC. Decorrido 

o prazo da suspensão sem a indicação pela parte exequente acerca da 

localização da parte devedora e/ou bens penhoráveis, REMETAM-SE os 

autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, independente de nova intimação da 

parte exequente (Enunciado 195, FPPC), iniciando a contagem do prazo 

prescricional, na forma prevista no §4°, do artigo 921, CPC. Transcorrido o 

prazo prescricional/arquivamento, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 1.589.753-PR). Após, façam-me os autos 

conclusos, conforme §5º do referido dispositivo legal. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003219-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR BERGAMIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003219-08.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO REU: JOACIR BERGAMIN Vistos etc., Trata-se de 

Ação Monitória ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de JOACIR 

BERGAMIN, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na inicial. A inicial foi instruída com os documentos de Id 

8334854 e seguintes. Devidamente citada (Id 15993962), a parte requerida 

apresentou embargos à monitória no Id 16267832. Impugnação aos 

embargos monitórios, Id 19034990. Em despacho de Id 24416738 foi 

determinada a intimação das partes para especificação de provas. O autor 

postulou pelo julgamento antecipado da lide no Id 25018899. No Id 

30627569 foi certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte 

requerida. É breve relatório. Fundamento e Decido. O presente feito 

comporta julgamento antecipado a teor do artigo 355, incisos I, do CPC, 

não havendo a necessidade de dilação probatória. Inicialmente, passo à 

análise do pedido de assistência judiciária gratuita pleiteada pela parte 

requerida. A assistência judiciária gratuita é instituto destinado aos 

hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo do 

próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais. 

Outrossim, não obstante as disposições do art. 4º da Lei 1.060/50, a 

presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. No caso dos autos, verifico que 

a parte requerida, apesar de postular pelo benefício da gratuidade, não 

comprovou sua hipossuficiência, não juntando qualquer documento que 

indique que ela não possui condição de assumir as despesas 

processuais, de modo que não é possível o acolhimento do pedido de 

assistência judiciária gratuita. Deste modo, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade postulada pela parte requerida/embargante. Posto isto e 

considerando que as preliminares alegadas pela parte requerida 

(encargos abusivos e repetição em dobro) se confundem com o próprio 

mérito, passo diretamente ao julgamento do mérito. Pois bem. Inobstante as 

alegações da parte embargante, entendo que o contrato de abertura de 

crédito objeto da lide, acompanhado dos demonstrativos de conta 

vinculada e dos extratos bancários correlacionados, os quais 

representam a evolução do débito, são documentos hábeis para instruir a 

ação monitória. Neste sentido: RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS 

MONITÓRIOS (REVISÃO CONTRATUAL) – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO 

DE DEFESA REJEITADA – NEGÓCIO JURÍDICO – VALIDADE –AÇÃO 

MONITÓRIA INSTRUÍDA ADEQUADAMENTE – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACTA 

SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – DIVERGÊNCIA NO CONTRATO 

ASSINADO E O OFERTADO NÃO VERIFICADA – JUROS 

REMUNERATÓRIOS MANTIDOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS PACTUADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO 

CUMULADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DE FORMA SIMPLES – MORA 

NÃO AFASTADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

DESCARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, 

considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a 

lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente 

se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução 

adotada.Não verificado qualquer vício no negócio jurídico, não há que se 

falar em sua invalidade, ainda mais quando a parte utiliza do crédito 

disponibilizado em sua conta corrente.É admissível a instrução de ação 

monitória com contratos de abertura de limite de crédito, e demonstrativos 

de conta vinculada e os extratos bancários correlacionados.As cláusulas 

contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser 
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revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio 

pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do 

Código de Defesa do Consumidor.Embora as cláusulas possam ser 

revisadas com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, não 

podem as partes alegarem o desconhecimento dos termos escrito, quando 

ele se encontra assinado.Consoante a orientação emanada do Superior 

Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 1.061.530, 

só há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no 

contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco 

Central.Legal se mostra a cobrança dos juros remuneratórios capitalizado 

na modalidade mensal, quando firmado no contrato bancário.É permitida a 

cobrança de comissão de permanência quando pactuada, desde que 

realizada de forma não cumulativa com os demais encargos moratórios e 

remuneratórios, e que o seu valor seja limitado a soma da taxa de juros 

remuneratórios contratada, juros moratórios até o limite de 12% ao ano e 

multa contratual de 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, 

do CDC.Em razão da existência de encargos moratórios abusivos é devida 

a restituição dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o 

enriquecimento ilícito da instituição financeira, ora Apelada, a qual deve 

ser realizada de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé 

da instituição financeira, mediante compensação.A mora do devedor deve 

ser descaracterizada no mérito da ação revisional apenas no caso de 

cobrança de encargos ilegais no período da normalidade.Não verificada 

quaisquer das hipóteses de litigância de má-fé previstas no artigo 80, do 

Código de Processo Civil, deve ser afastada a condenação nas 

penalidades do artigo 702, § 11, do aludido Diploma lega" (TJMT, CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018) - 

destaquei. Quanto à alegação de ilegalidade da capitalização de juros, 

conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida em 

periodicidade diária ou mensal, desde que expressamente pactuada, não 

havendo que se falar, portanto, em ilegalidade. Em relação ao excesso de 

cobrança de “taxa de juros, IOF, multa, juros moratórios, juros 

remuneratórios, comissão de permanência, taxas de inadimplência, juros 

de mora por inadimplência entre outros acessórios, principal vencido e 

principal vincendo” (sic), verifico que o embargante fez alegações 

genéricas, apresentando, tão somente, o cálculo rápido de Id 16267838, 

apenas com incidência de juros que entende ser devido, sem a 

observância do contrato celebrado entre as partes. Deste modo, não deve 

prosperar a alegação de abusividade das taxas efetivamente cobradas 

pelo autor. A propósito: “RAC - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE 

CHEQUE ESPECIAL - EXTRATO BANCÁRIO E MEMÓRIA DE CÁLCULO - 

EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE 

LANÇAMENTOS - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA MEDIANTE JUROS 

MORATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO DE 05% AO MÊS - SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Em 

sede de Embargos Monitórios alegações genéricas de lançamentos 

indevidos em extrato de conta corrente e de ilegalidade na cobrança, por 

si só, não obstam à constituição de pleno direito do título executivo judicial, 

fundado em Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente. 2 - Se o 

Contrato de Abertura de Crédito e a memória trazida pelo credor prevê 

cobrança de juros moratórios à razão de 0,5% ao mês, este deve ser o 

percentual utilizado na atualização da dívida” (TJMT, N.U 

0000887-83.2001.8.11.0028, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 

25/07/2017) – destaquei. “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

MONITÓRIA E EMBARGOS MONITÓRIOS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS 

DEDUZIDOS NAQUELA E IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NOS 

EMBARGOS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFUSÃO 

COM O MÉRITO - TESES RECURSAIS EM CONFRONTO COM 

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ - CONTRATO DE ABERTUDA DE 

CREDITO EM CONTA CORRENTE ACOMPANHADA DE DEMONSTRATIVO 

DO DÉBITO - DOCUMENTO HÁBIL PARA JUIZAMENTO DA AÇÃO 

MONITÓRIA - RAZÕES GENÉRICAS PARA SUSTENTAR AS TESES DO 

PEDIDO DE REVISÃO - ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS 

REMUNERATÓRIOS NÃO DEMONSTRADA - RECURSOS DESPROVIDOS. 

"Sendo o magistrado destinatário final das provas produzidas, cumpre-lhe 

avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, indeferindo as diligências 

consideradas inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 130, parte 

final). 2- A mera alegação de haver o juízo sentenciante julgado 

antecipadamente a lide, com prejuízo da produção das provas 

anteriormente requeridas, não implica, por si só, em cerceamento de 

defesa. 3- Indagação acerca da imprescindibilidade da prova postulada 

que suscita reexame de elementos fático-probatórios da causa (Súmula n° 

7). Precedentes do STJ. 4- Agravo regimental a que se nega provimento". 

(AgRg no Ag 1.351.403/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011). "O contrato de 

abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de 

débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória " 

(Súmula n. 247-STJ). II. A pretensão do recorrente, de que se afirme a 

necessidade da juntada de outros documentos para atestar a utilização do 

crédito pelo mutuário, não prescindiria do reexame do completo fático 

probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7-STJ. 

III. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1226226/PR, Rel. Ministro 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2011, 

DJe 28/03/2011) (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 04/12/2015, DECISÃO 

MONOCRÁRTICA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 814.561 - SP 

(2015/0291133-5). "A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada 

em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade 

em relação à taxa média do mercado. Agravo regimental provido” (AgRg 

no REsp 1038320/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, 

julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010) (TJMT, N.U 

0007814-57.2012.8.11.0003, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/02/2016, 

Publicado no DJE 26/02/2016) – destaquei. Ressalta-se que a parte 

requerida/embargante sequer postulou pela produção de provas para a 

comprovação de suas alegações, deixando transcorrer em branco o 

prazo para especificação de provas, conforme certificado no Id 

30627569. Assim, inexistindo comprovação de abusividade de cobrança 

no contrato de abertura de crédito em discussão, fica afastada, por 

consequência lógica, o pedido de repetição em dobro pleiteado pelo 

requerido/embargante, na forma do artigo 940 do Código Civil. Diante disto, 

a rejeição dos embargos monitórios, com a constituição do débito 

representado pelo contrato de abertura de crédito em título executivo 

judicial é medida que se impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, e, via de consequência, nos termos do artigo 702, § 8º 

do referido códex, constituo o débito representado no contrato de 

abertura de crédito em título executivo judicial, no valor descrito no 

demonstrativo da operação de Id 8334902, nos termos do artigo 702, § 8º 

do CPC, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC a 

partir do vencimento da dívida e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação válida. Condeno a parte embargante ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da 

causa, nos termos do artigo 82, § 2º e artigo 85, ambos do Código de 

Processo Civil. CONVERTIDO o mandado inicial em mandado executivo, 

este passará a tramitar segundo o rito especial do art. 523, devendo a 

parte exequente observar e cumprir o disposto no art. 524, ambos do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000156-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000156-38.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: JOSIAS DE OLIVEIRA EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos etc., Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por JOSIAS 

DE OLIVEIRA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se 

extrai do art. 509, II, e §1º, do CPC, respectivamente, a liquidação de 

sentença proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver 

necessidade de alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente 

a execução, a liquidação da sentença quando ilíquida, em autos 

apartados. A petição inicial foi recebida, com a determinação da citação da 

parte requerida, Id 16206436. A parte requerida foi citada (Id 17267898) e 

quedou-se inerte, conforme certidão de Id 18819439. A parte autora 
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manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, Id 19263328. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta que a ré foi 

devidamente citada e não apresentou contestação, DECRETO A SUA 

REVELIA, o que induz aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora. Deste 

modo, considerando que a requerida é revel e que não há requerimento de 

prova, passo ao julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, 

inciso II, do CPC. Como já relatado, a parte autora ajuizou a presente 

liquidação de sentença para posteriormente promover o cumprimento da 

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

da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim determinou: “(...) 

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

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

restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam 

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

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

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

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

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

todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a título de 

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

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

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

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

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

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

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

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

AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda deverá deduzir os valores 

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

Telexfree, inclusive em razão de recompra de contas recebidas por 

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

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

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

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

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

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

ser considerados em Reais, pelos montantes efetivamente pagos e 

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

Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados monetariamente a partir do 

efetivo pagamento do Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral 

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

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

ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 880/964). Os valores das contas 

ativadas que serão abatidos do montante a ser recebido pelos 

divulgadores (conforme item B4) deverão ser atualizados monetariamente 

a partir da data da aquisição dos kits AdCentral e AdCentral Family e 

sujeitos a juros legais desde a citação. Os valores das comissões de 

venda que serão abatidos dos montantes a serem restituídos aos partners 

e os valores de todas as bonificações recebidas pelos divulgadores, 

inclusive a título de recompra de anúncios recebidos por postagens de 

anúncios, deverão ser atualizados monetariamente a partir do recebimento 

e sujeitos a juros legais a contar da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso 

dos autos, a relação contratual estabelecida entre as partes restou 

satisfatoriamente demonstrada através dos documentos juntados nos 

autos, Id 11392884 e seguintes. A requerida, tendo quedado-se inerte, 

não comprovou que existem quantias a serem abatidas dos valores a 

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

sentença. Deste modo, DECLARO por sentença, que a parte autora tem a 

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

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

decisum. INTIME-SE o autor para apresentar planilha atualizada do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, EXPEÇA-SE carta precatória para que 

seja formalizada a penhora no rosto dos autos da ação civil pública 

indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores quanto bastem para 

a garantia do juízo. Nada mais sendo pleiteado, arquivem-se os autos com 

as baixas de praxe. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002188-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL BORGES DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002188-79.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: MICHEL BORGES DIAS Vistos etc., Entre um ato e outro as 

partes se compuseram amigavelmente. Em análise do acordo, vislumbro 

que as partes são capazes, contendo as assinaturas das 

partes/procuradores, não identificando qualquer indicativo de vícios no 

consentimento, razão pela qual a homologação da avença é medida que 

se impõe. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Verifico 

que as partes pugnam pela homologação judicial do acordo entabulado. 

Mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente 

a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são 

submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta, senão, homologá-lo. Por todo exposto e, tendo em 

vista que as partes transigiram com vistas à solução da demanda 

existente entre elas, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ressalto que em caso de 

inadimplemento do acordo, a parte credora poderá ingressar com o 

competente cumprimento de sentença (art. 515, III, CPC). Custas e 

honorários advocatícios, se houver, na forma transigida pelas partes no 

acordo. Diante da ausência de interesse recursal, com fundamento nos 

art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta 

sentença, sendo desnecessária a intimação das partes, ARQUIVE-SE com 

as cautelas necessárias. CUMPRA-SE. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006659-41.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006659-41.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: LUIZ FERNANDO DE 

ALMEIDA Vistos etc., Entre um ato e outro as partes se compuseram 

amigavelmente. Em análise do acordo, vislumbro que as partes são 

capazes, contendo as assinaturas das partes/procuradores, não 

identificando qualquer indicativo de vícios no consentimento, razão pela 

qual a homologação da avença é medida que se impõe. Os autos vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Verifico que as partes pugnam pela 

homologação judicial do acordo entabulado. Mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta, 

senão, homologá-lo. Por todo exposto e, tendo em vista que as partes 

transigiram com vistas à solução da demanda existente entre elas, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, extinguindo o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Ressalto que em caso de inadimplemento do acordo, a 

parte credora poderá ingressar com o competente cumprimento de 

sentença (art. 515, III, CPC). Custas e honorários advocatícios, se houver, 

na forma transigida pelas partes no acordo. Com fundamento nos art. 914 

e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

sendo desnecessária a intimação das partes, ARQUIVE-SE com as 

cautelas necessárias. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000880-71.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIE ZANATTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE OAB - MT5930-O 

(ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000880-71.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: JUCIE ZANATTA EXECUTADO: UNIC SORRISO LTDA Vistos 

etc., Diante do pagamento do débito, julgo extinta a presente ação, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Defiro, desde já, o 

levantamento dos valores depositados em juízo na conta bancária indicada 

no ID n.º 31295117 destes autos. Transitada em julgado esta sentença e 

nada mais sendo requerido, ao arquivo, com as anotações de praxe. 

Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000250-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000250-20.2017.8.11.0040. Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais 

propostos por ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA em face de PÔR DO SOL 

URBANIZAÇÕES LTDA, ambos já qualificados nos autos. Alega o autor 

que, na data de 01/12/2015, comprou da requerida um terreno no 

loteamento Residencial Serra Dourada, pelo valor de R$83.183,38, a serem 

pagos em 143 parcelas, com a promessa de que em julho de 2016 o lote 

estaria liberado para construção. Afirma que chegado o prazo previsto 

para a liberação do lote para construção, o loteamento ainda estava com 

as obras de infraestrutura, sendo informado posteriormente que não 

existia um prazo certo para o fim das obras. Por tais razões, ingressou 

com a presente demanda, pugnando pela rescisão contratual, bem como 

pela condenação da requerida no pagamento de danos materiais e morais 

que alega ter sofrido. Em decisão de Id 6805554 foi recebida a inicial e 

determinada a citação da requerida. Citada, a requerida apresentou 

contestação e documentos no Id 15651079 e seguintes. Impugnação à 

contestação, Id 18249540. Em despacho de Id 20895407 foi determinada a 

intimação das partes para especificação de provas, tendo a parte 

requerida postulado pela produção de prova testemunhal, conforme 

petição de Id 25247379. É o relatório do necessário. Passo a sanear o 

feito. O presente feito comporta julgamento antecipado a teor do artigo 

355, incisos I, do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória. 

Não havendo preliminares a serem apreciadas, passo diretamente à 

análise do mérito. Pois bem. Conforme se nota da contestação 

apresentada no Id 15651079, ficou incontroverso nos autos que, apesar 

de não constar do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda 

objeto da lide o prazo certo para a finalização das obras de infraestrutura 

do loteamento Residencial Serra Dourada, houve atraso, conforme 

explicou a parte requerida em sua contestação: “No caso em tela, em 

razão de problemas originários em outros loteamentos, não foi possível a 

conclusão das obras no prazo previsto inicialmente (cronograma 

aprovado pelo Município de Sorriso/MT). (...) Mister esclarecer que a 

demora na execução das obras de infraestrutura da rua onde fica o lote 

em destaque nesta ação, só ocorreu por determinação do Município de 

Sorriso/MT, que vendo a possibilidade de resolver problemas na rede de 

drenagem dos bairros vizinhos ao Loteamento Serra Dourada, vetou a 

imediata execução das obras de infraestrutura da referida rua e só liberou 

após a Requerida assumir a responsabilidade financeira para a execução 

de parte daquelas obras” Ressalta-se que o Instrumento em questão foi 

firmado na data de 01/12/2015 e a contestação foi apresentada quase 

três anos após a avença, em 01/10/2018, sem ter a requerida 

apresentado qualquer previsão de término da finalização da obra, se 

limitando a afirmar que “foi tentado por diversas formas minimizar a 

situação, inclusive oferecendo outro lote, no mesmo loteamento, que já 

estava liberado para construir, mas sempre o requerente não aceitava” 

(sic). Deste modo, em que pesem as alegações da parte requerida, 

entendo ficando demonstrado o atraso na entrega das obras de 

infraestrutura do loteamento, por culpa da construtora, a rescisão 

contratual com a condenação da requerida na restituição dos valores 

pagos é medida que se impõe. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO 

CONTRATUAL POR ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA. LOTEAMENTO. CULPA DA CONSTRUTORA. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES 

CABIVÉL. 1. É cabível o pedido de rescisão do contrato firmado com 

construtora quando mostra-se evidente o atraso na entrega das obras de 

infraestrutura 2. O consumidor que deixa de construir casa própria no lote 

adquirido, em virtude da ausência de realização das obras de 

infraestrutura no empreendimento em prazo razoável sofre lesão a direito 

de personalidade. 3. Rescindido o contrato de promessa de compra e 

venda por culpa exclusiva da construtora vendedora, é cabível a 

restituição do montante pago pelo comprador, incluindo a comissão de 

corretagem, não tendo a vendedora direito a reter qualquer valor. 4. 

Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.133076-0/001, 

Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

18/03/2020, publicação da súmula em 17/04/2020) – destaquei. 

Ressalta-se que, embora a requerida tenha alegado que não teve culpa 

nos atrasos das obras de infraestruturas, afirmando que houve uma 

determinação do Município de Sorriso/MT, conforme TAC juntado aos 

autos, é certo que constitui risco do empreendimento, que não pode ser 

transferido ao consumidor, eventuais atrasos decorrentes da aprovação 

de projetos relativos aos sistemas pluviais. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA 

- FORTUITO INTERNO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - RESSARCIMENTO 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARRAS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - 

EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA 

- TERMO INICIAL- Constitui risco do empreendimento, que não pode ser 

transferido ao consumidor, eventuais atrasos decorrentes da aprovação 

de projetos relativos aos sistemas de água, esgoto e energia elétrica. - O 

atraso na entrega das obras de infraestrutura do loteamento, sem a 

comprovação de caso fortuito ou força maior, configura inadimplemento 

contratual por parte da promitente vendedora, que autoriza a rescisão do 

contrato, nos termos pactuados. - Em caso de inadimplemento contratual, 

é devida a devolução dos valores pagos, devidamente corrigidos e 

acrescidos de juros de mora e multa, conforme ajustado, assim como 

restituição dos honorários advocatícios contratuais e devolução em dobro 

dos valores pagos a título de arras. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.18.112433-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/0020, publicação da súmula em 

13/02/2020) – destaquei. Quanto ao dano moral pleiteado, entendo que o 

atraso na entrega do imóvel adquirido não pode ser considerado como 

mero dissabor, mas, sim efetivo abalo suscetível de indenização, 

notadamente diante da frustração do direito de moradia, sendo certo que 

mesmo inexistindo prazo estipulado expressamente no contrato celebrado 

entre as partes, ficou incontroverso nos autos que foi informado ao 

consumidor um prazo de acordo com o cronograma da obra junto ao 

município e que, posteriormente, tal prazo foi descumprido, sem qualquer 

previsão para o término. Neste aspecto, na análise do “quantum” 

indenizatório a título de danos morais devem-se observar os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o valor arbitrado não 
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configure enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, é necessário aferir os 

critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes 

para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Feitas 

estas ponderações, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato. DISPOSITIVO 

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

o fim de: a) RESCINDIR o Instrumento Particular de Promessa de Compra e 

Venda de Id 4677167, por culpa da requerida; b) CONDENAR a parte 

requerida a restituir os valores comprovadamente pagos pelo autor, sem 

qualquer abatimento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação, e correção monetária a partir do efetivo desembolso realizado; 

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

a título de danos morais, devidos em favor da parte requerente, com juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC), e correção 

monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ). d) 

CONDENAR a requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 20% do 

valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Havendo recurso 

de apelação, intime-se a parte contrária para apresentação de suas 

contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância superior, 

na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC, Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000250-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000250-20.2017.8.11.0040. Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais 

propostos por ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA em face de PÔR DO SOL 

URBANIZAÇÕES LTDA, ambos já qualificados nos autos. Alega o autor 

que, na data de 01/12/2015, comprou da requerida um terreno no 

loteamento Residencial Serra Dourada, pelo valor de R$83.183,38, a serem 

pagos em 143 parcelas, com a promessa de que em julho de 2016 o lote 

estaria liberado para construção. Afirma que chegado o prazo previsto 

para a liberação do lote para construção, o loteamento ainda estava com 

as obras de infraestrutura, sendo informado posteriormente que não 

existia um prazo certo para o fim das obras. Por tais razões, ingressou 

com a presente demanda, pugnando pela rescisão contratual, bem como 

pela condenação da requerida no pagamento de danos materiais e morais 

que alega ter sofrido. Em decisão de Id 6805554 foi recebida a inicial e 

determinada a citação da requerida. Citada, a requerida apresentou 

contestação e documentos no Id 15651079 e seguintes. Impugnação à 

contestação, Id 18249540. Em despacho de Id 20895407 foi determinada a 

intimação das partes para especificação de provas, tendo a parte 

requerida postulado pela produção de prova testemunhal, conforme 

petição de Id 25247379. É o relatório do necessário. Passo a sanear o 

feito. O presente feito comporta julgamento antecipado a teor do artigo 

355, incisos I, do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória. 

Não havendo preliminares a serem apreciadas, passo diretamente à 

análise do mérito. Pois bem. Conforme se nota da contestação 

apresentada no Id 15651079, ficou incontroverso nos autos que, apesar 

de não constar do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda 

objeto da lide o prazo certo para a finalização das obras de infraestrutura 

do loteamento Residencial Serra Dourada, houve atraso, conforme 

explicou a parte requerida em sua contestação: “No caso em tela, em 

razão de problemas originários em outros loteamentos, não foi possível a 

conclusão das obras no prazo previsto inicialmente (cronograma 

aprovado pelo Município de Sorriso/MT). (...) Mister esclarecer que a 

demora na execução das obras de infraestrutura da rua onde fica o lote 

em destaque nesta ação, só ocorreu por determinação do Município de 

Sorriso/MT, que vendo a possibilidade de resolver problemas na rede de 

drenagem dos bairros vizinhos ao Loteamento Serra Dourada, vetou a 

imediata execução das obras de infraestrutura da referida rua e só liberou 

após a Requerida assumir a responsabilidade financeira para a execução 

de parte daquelas obras” Ressalta-se que o Instrumento em questão foi 

firmado na data de 01/12/2015 e a contestação foi apresentada quase 

três anos após a avença, em 01/10/2018, sem ter a requerida 

apresentado qualquer previsão de término da finalização da obra, se 

limitando a afirmar que “foi tentado por diversas formas minimizar a 

situação, inclusive oferecendo outro lote, no mesmo loteamento, que já 

estava liberado para construir, mas sempre o requerente não aceitava” 

(sic). Deste modo, em que pesem as alegações da parte requerida, 

entendo ficando demonstrado o atraso na entrega das obras de 

infraestrutura do loteamento, por culpa da construtora, a rescisão 

contratual com a condenação da requerida na restituição dos valores 

pagos é medida que se impõe. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO 

CONTRATUAL POR ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA. LOTEAMENTO. CULPA DA CONSTRUTORA. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES 

CABIVÉL. 1. É cabível o pedido de rescisão do contrato firmado com 

construtora quando mostra-se evidente o atraso na entrega das obras de 

infraestrutura 2. O consumidor que deixa de construir casa própria no lote 

adquirido, em virtude da ausência de realização das obras de 

infraestrutura no empreendimento em prazo razoável sofre lesão a direito 

de personalidade. 3. Rescindido o contrato de promessa de compra e 

venda por culpa exclusiva da construtora vendedora, é cabível a 

restituição do montante pago pelo comprador, incluindo a comissão de 

corretagem, não tendo a vendedora direito a reter qualquer valor. 4. 

Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.133076-0/001, 

Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

18/03/2020, publicação da súmula em 17/04/2020) – destaquei. 

Ressalta-se que, embora a requerida tenha alegado que não teve culpa 

nos atrasos das obras de infraestruturas, afirmando que houve uma 

determinação do Município de Sorriso/MT, conforme TAC juntado aos 

autos, é certo que constitui risco do empreendimento, que não pode ser 

transferido ao consumidor, eventuais atrasos decorrentes da aprovação 

de projetos relativos aos sistemas pluviais. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA 

- FORTUITO INTERNO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - RESSARCIMENTO 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARRAS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - 

EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA 

- TERMO INICIAL- Constitui risco do empreendimento, que não pode ser 

transferido ao consumidor, eventuais atrasos decorrentes da aprovação 

de projetos relativos aos sistemas de água, esgoto e energia elétrica. - O 

atraso na entrega das obras de infraestrutura do loteamento, sem a 

comprovação de caso fortuito ou força maior, configura inadimplemento 

contratual por parte da promitente vendedora, que autoriza a rescisão do 

contrato, nos termos pactuados. - Em caso de inadimplemento contratual, 

é devida a devolução dos valores pagos, devidamente corrigidos e 

acrescidos de juros de mora e multa, conforme ajustado, assim como 

restituição dos honorários advocatícios contratuais e devolução em dobro 

dos valores pagos a título de arras. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.18.112433-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/0020, publicação da súmula em 

13/02/2020) – destaquei. Quanto ao dano moral pleiteado, entendo que o 

atraso na entrega do imóvel adquirido não pode ser considerado como 

mero dissabor, mas, sim efetivo abalo suscetível de indenização, 

notadamente diante da frustração do direito de moradia, sendo certo que 

mesmo inexistindo prazo estipulado expressamente no contrato celebrado 

entre as partes, ficou incontroverso nos autos que foi informado ao 

consumidor um prazo de acordo com o cronograma da obra junto ao 

município e que, posteriormente, tal prazo foi descumprido, sem qualquer 
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previsão para o término. Neste aspecto, na análise do “quantum” 

indenizatório a título de danos morais devem-se observar os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o valor arbitrado não 

configure enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, é necessário aferir os 

critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes 

para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Feitas 

estas ponderações, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato. DISPOSITIVO 

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

o fim de: a) RESCINDIR o Instrumento Particular de Promessa de Compra e 

Venda de Id 4677167, por culpa da requerida; b) CONDENAR a parte 

requerida a restituir os valores comprovadamente pagos pelo autor, sem 

qualquer abatimento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação, e correção monetária a partir do efetivo desembolso realizado; 

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

a título de danos morais, devidos em favor da parte requerente, com juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC), e correção 

monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ). d) 

CONDENAR a requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 20% do 

valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Havendo recurso 

de apelação, intime-se a parte contrária para apresentação de suas 

contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância superior, 

na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC, Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001345-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FERNANDA CAPITANIO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN OAB - MT0014810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

Processo nº. 1001345-22.2016.811.0040 Requerente: Bruna Fernanda 

Capitanio Requerido: Estado de Mato Grosso Vistos eTC, Bruna Fernanda 

Capitanio ajuizou a presente “Ação Declaratória” em face do Estado de 

Mato Grosso almejando o reconhecimento dos efeitos da prescrição 

quinquenal punitiva em relação ao auto de infração n.º 0027-D e que deu 

origem a multa ambiental combatida nestes autos, pois, os danos 

ambientais apontados pelos fiscais da SEMA/MT no auto de infração 

ocorreram há mais de 5 (cinco) anos da constatação. Requereu ainda a 

declaração de nulidade do auto de infração em razão de sua lavratura em 

prazo superior a 05 (cinco) dias da data da fiscalização e a não 

realização de prévia notificação da autora, inexistência do fato gerador da 

autuação e a inexistência de responsabilidade subjetiva da demandante 

frente aos ilícitos narrados, bem como, cancelada a cobrança da multa, 

ou, subsidiariamente, a redução de 90% sob o valor total da penalidade. 

Aduziu que a sanção imposta pela SEMA/MT por desmatar 57,9650 

hectares de floresta nativa e 231,8600 hectares de floresta nativa em 

área de reserva legal e fazer uso de fogo, Lote Rural n.º 33-B, nos termos 

do artigos 51, 52 e 60, I, do Decreto Federal n.º 6.514/2008, sofrendo a 

sanção/ multa no valor total de R$ 1.825.897,50 (um milhão, oitocentos e 

vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), 

com embargo cautelar de uso da área, não merece prosperar, porquanto, 

sustenta não ter praticado nenhuma infração ambiental, pois, todas as 

atividades desenvolvidas no imóvel foram precedidas de autorização 

emitidas pela própria SEMA/MT, inclusiva, aprovando o CAR estadual do 

imóvel. Instruiu a inicial com documentos. Em contestação (id. 3036883), o 

requerido defendeu a improcedência dos pedidos, ante a legalidade do 

auto de infração e a sanção dele decorrente, pois, os danos ambientais 

consistentes no desmatamento e o uso de fogo foram devidamente 

comprovados pela fiscalização da SEMA/MT, assim como que o valor 

aplicado na multa não desrespeitou os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como, legítimo o embargo ao uso da área. Réplica 

id. 3321813. Saneador id. 3685375. A autora postulou pela produção de 

prova pericial (id. 4347581). A decisão id. 4760530 acolheu o pedido de 

prova pericial e nomeou perito judicial. Laudo pericial id. 12824618. A parte 

autora impugnou o Laudo Pericial (id. 13450710). O requerido concordou 

com a perícia técnica (id. 13682452). Em cumprimento a decisão id. 

17682239, o senhor perito respondeu a impugnação ao laudo pela parte 

autora (id. 19882666). Em manifestação, o réu concordou com o Laudo 

Pericial (id. 20629255). De outro lado, a autora impugnou novamente o 

estudo (id. 21240042). É o relatório. Decido. O feito encontra-se 

devidamente instruído a satisfazer o convencimento deste magistrado, não 

havendo, portanto, a necessidade de produção de outras provas, 

especialmente testemunhal a ser colhida em audiência de instrução e 

julgamento. A tese de prescrição punitiva quinquenal punitiva confunde-se 

com o próprio mérito e com ele será examinada. As teses inaugurais não 

prosperam. O Laudo Pericial e seu complemento (id`s. 12824618 e 

19882666) revelam de forma robusta os danos ambientais no imóvel 

periciado. Em respostas aos quesitos formulados pela requerente, o perito 

judicial apresentou o tamanho real da área periciado, sua localização e o 

tamanho de cada módulo no município da sede do imóvel. Apontou que até 

2000 houve exploração florestal seletiva, e que nos anos de 2001, 2003, 

2005 e 2008 não ocorreram uso alternativo do solo com edificações, 

benfeitorias ou atividades agropastoris. Já no ano de 2007, esclareceu a 

passagem de fogo sobre a área e com intensa degradação florestal, bem 

como, que não se trata de área de atividade rural consolidada, conforme 

defendido pela autora, MAS SIM DE ÁREA ANTROPIZADA E NÃO 

CONSOLIDADA. No tocante à vegetação sobre a área antes da queima 

controlada e autorizada pela SEMA/MT, apontou inexistir gramíneas e 

juquiras, fato alegado pela autora, e sim de área em processo de 

regeneração vegetal e que foi totalmente atingida pela queima em 2014 e, 

consequentemente, degradando toda vegetação, assim como que no ano 

de 2015 houve a supressão de toda vegetação nativa e a substituição por 

outras coberturas de solo agrícolas e pecuárias. Noutro momento, 

esclareceu que a requerente não cumpriu todos os requisitos 

apresentados pela SEMA/MT quando da autorização para queima 

controlada no imóvel rural periciado, pois, como anteriormente já 

explanado, não se tratava de área consolidada ou mesmo de área já 

aberta mediante autorização dos órgãos ambientais, conforme sustentado 

pela autora, bem como que os motivos do órgão ambiental estadual para 

autorizar a queima se diferem daqueles narrados pela autora na peça de 

ingresso e, por fim, a possibilidade e todo o processo necessário de 

intervenção para a regeneração florestal da área degradada. O Laudo 

Pericial veio acompanhado de farta documentação, em particular, imagens 

que revelam a localização do imóvel, o processo de supressão da 

vegetação nativa da área periciada e a vegetação encontrada no momento 

da perícia realizada no dia 11/04/2018. Não conformada, a autora 

apresentou impugnação ao Laudo Pericial (id. 13450710) e formulou novos 

quesitos, os quais de forma elucidada foram todos respondidos pelo 

expert (id. 19882666). Destarte, não prospera a reiteração da impugnação 

ao Laudo Pericial apresentado pela autora (id. 21240042), pois, tantos os 

quesitos como os demais esclarecimentos foram exibidos pelo perito de 

forma clara, objetiva e conclusiva para o fim de atestar os danos 

ambientais no imóvel consistente na degradação da área periciada, bem 

como, o não cumprimento por parte da requerente dos requisitos 

apresentados pela SEMA/MT para autorizar a queima controlada sobre a 

área. Assim, autora não logrou êxito em comprovar qualquer irregularidade 

na autuação levada a efeito pelo órgão ambiental estadual, tampouco no 

processo administrativo que originou a sanção ambiental combatida nos 

autos, ônus de sua incumbência, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, tratando-se, pois, de fato constitutivo do seu 

direito, verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; (...)” Acerca do tema: “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. 

Autor que foi autuado por desempenhar atividade utilizando-se de 

recursos ambientais considerados potencialmente poluidores, sem licença 

ou autorização dos órgãos ambientais competentes. Regularidade dos 

autos de infração que não pode ser afastada. Autor que não se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 217 de 678



desincumbiu do ônus imposto pelo art. 333, I, do CPC. Recurso 

desprovido.”  (TJ-SP -  APL:  00078269520128260248 SP 

0007826-95.2012.8.26.0248, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de 

Julgamento: 10/12/2015, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de 

Publicação: 15/12/2015) Com efeito, a improcedência dos pedidos é 

medida que se impõe na espécie. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários 

advocatícios em favor do requerido no valor que arbitro em R$ 10.000,00 

(dez mil reais), nos termos do § 8o, art. 85 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 24 de abril de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001495-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA AMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REU)

 

Processo n° 1001495-32.2018.8.11.0040 Requerente: Kelly Cristina Ames 

Requerido: Município de Sorriso/MT VISTOS ETC, Em tempo, chamo o feito 

à ordem. De início, habilitem-se os novos patronos da parte autora, 

conforme requerido no id. 22596354. Compulsando atentamente os autos, 

concluo que a benesse da gratuidade da justiça concedida à autora na 

decisão id. 12406645 deve ser revista. Nesse sentido, o preâmbulo da 

inicial aponta a qualificação da autora como sendo de TERAPEUTA e 

BACHAREL EM DIREITO, circunstância que, por si só, afasta a presunção 

de miserabilidade aduzida pela postulante na peça de ingresso. Se isso 

não bastasse, o v. acórdão (id. 18637256) proferido no julgamento do 

recurso inominado interposto pela autora contra a sentença de 

improcedência prolatada nos autos da ação declaratória de inexistência de 

débitos (processo n° 005912-62.2017.8.11.0040) ajuizada pela autora 

contra o requerido no âmbito do juizado da fazenda pública desta 

comarca, o qual negou provimento ao recurso, afastou a gratuidade da 

justiça concedida à recorrente, bem como, a condenou em litigância de 

má-fé e honorários advocatícios, verbis: “EMENTA: RECURSO CÍVEL 

INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – 

COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPTU) – AUSÊNCIA DE 

PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – 

DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se visualizado 

comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC, é válida a 

condenação por litigância de má - fé.” “A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e 

discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). 

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu 

a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E 

NEGOU-LHE PROVIMENTO. POR MAIORIA REVOGOU A JUSTIÇA 

GRATUITA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.” Com efeito, além das 

atividades profissionais da autora (terapeuta e bacharel em direito) 

somadas ao fato de que a Turma Recursal Única TJ/MT igualmente afastou 

a mesma benesse à autora, afastam totalmente o estado de miserabilidade 

narrado na declaração de hipossuficiência id. 12400141. Ademais, cabe 

ressaltar que a presunção da veracidade das alegações expostas pela 

postulante na declaração de hipossuficiência (id. 12400141) é relativa, ou 

seja, podendo ser afastada se houver prova inequívoca que a parte 

requerente possui condições de arcar com as despesas processuais, o 

que se verifica no caso dos autos, pois não condiz com os considerados 

vencimentos mensais da autora, demonstrando, assim, não se tratar de 

pessoa em estado de carência financeira a justificar a manutenção da 

concessão do benefício. Acerca do tema, a doutrina ensina que: "Pode o 

juiz denegar o benefício 'ex officio', independentemente da impugnação da 

parte contrária, se nos autos houver elementos suficientes para 

demonstrar a inexistência da situação de pobreza. Assim como há o 

interesse público em conceder o benefício a quem dele necessite, a fim de 

garantir o acesso de todos à Justiça, também há interesse público em não 

admitir que quem não seja pobre se utilize indevidamente do privilégio. Não 

pode o juiz, porém, negar a gratuidade sem que haja prova clara nesse 

sentido. O benefício só pode ser denegado de ofício se houver prova 

inequívoca de que o postulante não se ajusta ao perfil de beneficiário da 

gratuidade. Tal prova em contrário pode até mesmo decorrer das próprias 

afirmações da parte que requer o benefício." (cf. Augusto Tavares e Rosa 

Marcacini, Assistência Jurídica, Assistência Judiciária e Justiça Gratuita, 

Forense, 2003, p. 103, apud A. I. 541.797-4/6-00, da 9ª Câmara de Direito 

Privado deste Tribunal de Justiça). A propósito: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REVOGAÇÃO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - 

INEXISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E BASEADA EM EVIDÊNCIA 

QUE AFASTAM A HIPOSSUFICIÊNCIA - NÃO COLACIONAOU 

DECLARAÇÃO DE POBREZA - REQUISITO INDISPENSÁVEL - SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL - NÃO COMPROVAÇÃO QUE AS DESPESAS 

PESSOAIS QUE IMPOSSIBILITAM PAGAMENTO DAS CUSTAS E 

PROCESSSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a sentença que indeferiu a gratuidade 

da justiça quando não há nos autos comprovantes de despesas que 

demonstrassem que sua renda está completamente comprometida com o 

seu sustento e de sua família, pelo contrário, constata-se que o recorrente 

encontra-se em uma situação financeira confortável e que lhe permite 

arcar com as custas processuais sem nenhuma dificuldade, já que é 

servidor público estadual. 2.[...]Declaração de hipossuficiência que se 

reveste de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada se 

houver nos autos prova inequívoca a convencer o juiz de que a parte 

requerente possui condições de arcar com as despesas processuais, o 

que se afigura na espécie. 3. Não trouxe o agravante documentos 

comprobatórios de que o pagamento das custas ameaçaria o seu 

sustento. (AI 13203/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

24/04/2017, Publicado no DJE 10/05/2017).3.[...]A Constituição não exige 

que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o 

juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento (STF-2ª Turma, AI 

162.089-8-DF-AgRg, rel. Min. CARLOS VELLOSO, j. 12.12.95), 

notadamente quando existem elementos suficientes a formar a convicção 

do juiz. 4. Recurso desprovido .” (N.U 0003131-68.2017.8.11.0013, , 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 

28/11/2018) Destarte, INDEFIRO ex officio a concessão do benefício da 

justiça gratuita à autora e, de consequência, REVOGO a decisão id. 

12406645. Pelo exposto, intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovAR o 

recolhimento das custas de distribuição, sob pena de extinção do feito 

sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso X, do Código de 

Processo Civil. Nada postulado, certifique-se. Após, conclusos. 

Intimem-se. Sorriso-MT, 17 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006259-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576-O (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO (EMBARGADO)

 

Processo nº 1006259-61.2018.8.11.0040 Embargante: Carla Cristina 

Bertuol Ferrarin & Cia Ltda – ME Embargado: Município de Sorriso-MT 

VISTOS ETC, Carla Cristina Bertuol Ferrarin & Cia Ltda – ME ajuizou 

“Embargos à Execução” em face do Município de Sorriso - MT almejando a 

extinção da ação execução em apenso (autos n° 1002759 

-84.2018.8.11.0040), aparelhada pela CDA 904/2018, no valor de R$ 

13.045,54 (treze mil e quarenta e cinco reais e cinqüenta e quatro 

centavos), decorrente do auto de infração confeccionado pelo Procon 

Municipal em face da embargante no procedimento administrativo nº 

51.006.001.16-0001608, ou, subsidiariamente, sanção anteriormente 

fixada em sede de pedido de reconsideração no valor de R$ 5.040,00 
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(cinco mil e quarenta reais). Aduziu, dentre diversos fundamentos: 

incompetência do Procon e ausência de interesse de agir pela via 

extrajudicial/administrativa, tendo em vista a existência de uma ação 

judicial que discute a questão (Ação Monitória n.º 8767 - 

02.2015.811.0040 - Código: 136520) ajuizada pelo embargante em face da 

contratante ante ao inadimplemento da contratante, bem como, ausência 

de motivação e tipificação a justificar a sanção. Asseverou a nulidade do 

processo administrativo e, de conseqüência, da decisão administrativa 

que analisou o recurso interposto pela embargante, pois, além de não 

cumprir o disposto no art. 7°, parágrafo único, da Lei Municipal n° 

027/2005, afastou de ofício a decisão que acolheu o pedido de 

reconsideração da embargante para minorar o valor da sanção, aplicou 

nova sanção em valor ainda maior em reformatio in pejus. Instruiu a inicial 

com documentos. A decisão id. 16143307 concedeu efeito suspensivo 

aos embargos. Em contestação (id. 19001792), o requerido defendeu a 

legalidade do ato administrativo, pois, amparado no Decreto Federal n° 

2.181/97 e nas disposições da Lei n° 8.078/90, e que a autuação ocorreu 

em razão da desídia da embargante em solucionar a questão, bem como, a 

manutenção da sanção aplicada pelo órgão municipal de defesa do 

consumidor. Juntou documentos. É o necessário. Decido. Nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação comporta julgamento 

antecipado, eis que se trata de matéria puramente de direito, assim como 

inexiste a necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer 

outro tipo de instrução. Nesse sentido: “(...) A decisão judicial que 

considera desnecessária a realização de determinada diligência 

probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos 

de convicção resultantes do processo, não ofende a cláusula 

constitucional que assegura a plenitude de defesa. Precedentes. (STF, 

Min. Celso de Mello. Agrag. 153467-MG). “(...) O preceito é cogente: 

'conhecerá', e não 'poderá conhecer', se a questão for exclusivamente de 

direito, o julgamento antecipado da lide é obrigatório. Não pode o juiz, por 

sua mera conveniência, relegar para fase ulterior a prolação da sentença, 

se houver absoluta desnecessidade de ser produzida prova em 

audiência.” (NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e Legislação 

Processual em Vigor. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 408). Portanto, 

tratando-se de matéria unicamente de direito, conheço diretamente do 

pedido, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

De início, cumpre ressaltar a autonomia do Procon de Sorriso para aplicar 

a sanção (multa) no caso de ofensa aos ditames da Lei Consumerista. 

Consoante os termos do Decreto Federal nº 2.181/97, que dispõe sobre a 

organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor –, o Procon 

como membro do SNDC, seja na esfera estadual ou municipal tem 

autonomia, no âmbito de sua competência, para fiscalizar as relações de 

consumo, atuar no processo administrativo como instância de instrução e 

julgamento, bem como, aplicar as sanções administrativas previstas na Lei 

n. 8.078/90, nos termos do art. 3º, inciso X, c/c o art. 4 º, incisos III e IV, 

verbis: “Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do 

Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: (...) X - fiscalizar e aplicar as 

sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras 

normas pertinentes à defesa do consumidor; Art. 4º No âmbito de sua 

jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e 

municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, 

especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos 

incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda: (...) III - fiscalizar as 

relações de consumo; IV - funcionar, no processo administrativo, como 

instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro 

das regras fixadas pela Lei nº 8.078, de 1990, pela legislação 

complementar e por este Decreto; (...)” Sobre o tema, o STJ já se 

posicionou: “CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO 

PROCON. REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MULTA. SÚMULA 7/STJ. 1. 

A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do 

Consumidor é legitimada pelo poder de polícia (atividade administrativa de 

ordenação) que o Procon detém para cominar multas relacionadas à 

transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990. 2. A proporcionalidade 

do valor da referida multa administrativa foi graduada com base no 

contingenciamento substancial (na gravidade da infração, na eventual 

vantagem auferida e na condição econômica do fornecedor), de sorte que 

sua revisão implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, 

atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.” (STJ 

- AgRg no AREsp: 386714 ES 2013/0279471-8, Relator: Ministro 

HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 21/11/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2013) É posicionamento do TJ/MT: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA 

ADMINISTRATIVA – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA 

INFRAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO 

VERIFICAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL NO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DO 

INFORMALISMO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – VALOR APLICADO 

COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O Procon é o órgão competente para fiscalizar e aplicar 

sanções na esfera administrativa, resguardando o direito do consumidor. 

Não há falar-se em nulidade do processo administrativo que ensejou a 

aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os procedimentos 

legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa. O princípio do 

informalismo aplica-se aos processos administrativos realizados no 

Procon , não sendo necessário, por isso, sustentação oral. (N.U 

0002513-79.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) Destarte, 

não há que se falar em nulidade do ato administrativo consistente na 

aplicação da multa à embargante. Vencida tal premissa, no tocante à 

nulidade do procedimento na fase recursal que manteve e majorou a 

sanção, razão assiste à embargante. Como relatado, sustenta a 

embargante dentre vários argumentos, que o processo administrativo é 

nulo, tendo em vista que o exame do recurso administrativo interposto pela 

embargante foi examinado de forma monocrática e sem observar o 

disposto no art. 7°, parágrafo único, da Lei Municipal n° 027/2005. É cediço 

que o processo administrativo deve seguir as disposições legais a ele 

atreladas, no caso, aquelas vigentes à época da interposição do recurso 

administrativo pela embargante. Conforme apontado pela embargante, a 

Lei Municipal n° 027/2005 dispõe sobre a organização do sistema 

municipal de defesa do consumidor – SMDC, institui a coordenadoria 

municipal de defesa do consumidor – Procon, o conselho municipal de 

defesa do consumidor – Condecon, institui o fundo municipal de defesa do 

consumidor – FMDC - e dá outras providências. A referida lei, à época dos 

fatos, trazia em sua Seção II (Do Julgamento do Processo Administrativo) 

que, no caso de recurso administrativo contra a decisão monocrática que 

analisou a sanção aplicada pelo órgão municipal de defesa do consumidor, 

a decisão seguirá os seguintes procedimentos, na forma dos artigos 6° e 

7° da Lei mencionada lei, verbis: “Art. 6º - A instrução e julgamento dos 

processos caberá ao PROCON, sendo que as decisões de primeira 

instância competem ao assessor jurídico do órgão. Art. 7º - Da decisão de 

primeira instância caberá recurso à Junta Recursal, como segunda e 

última instância recursal na esfera administrativa. Parágrafo Único –– A 

Junta Recursal será formada pelo Coordenador Executivo do PROCON, 

pelo Procurador do Município e por um membro da Secretaria de 

Administração.” In casu, o recurso administrativo interposto pela 

embargante (id. 16137940) foi examinado pelo Coordenador Executivo do 

Procon de Sorriso/MT, conforme decisão id. 16138146, ou seja, em 

evidente violação a legislação municipal que trata o procedimento 

administrativo. Se isso não bastasse, a penalidade ainda foi majorada de 

ofício pelo julgado monocrático. Em arremate, malgrado a vasta 

argumentação exposta pelo embargado na resposta aos presentes 

embargos à execução, vale observar que sequer impugnou 

especificamente a tese de nulidade suscitada pela embargante. Com 

efeito, uma vez não observado pelo órgão municipal de defesa do 

consumidor o disposto o art. 7, parágrafo único, da Lei Municipal n° 

027/2005, vigente à época da interposição do recurso administrativo, 

imperioso o reconhecimento da nulidade na fase recursal do procedimento 

administrativo e, de consequência, a nulidade dos demais atos que deram 

origem à sanção em face da embargante. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 7°, parágrafo único, da Lei Municipal Complementar n° 

027/2005, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para 

RECONHECER a nulidade existente no procedimento administrativo n° 

51.006.001.16-0001608 na fase recursal, bem como, DECLARAR nula a 

sanção que deu origem a CDA n° 904/2018, no valor de R$ 13.045,54 

(treze mil e quarenta e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos) e que 

aparelha a execução fiscal em apenso, autos n° 1002759 

-84.2018.8.11.0040. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

com fulcro no § 2°, do art. 85, do Código de Processo Civil. Sem custas 
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por ser a parte requerida isenta de acordo com art. 460 da C.N.G.C., e art. 

4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM. Transitada em julgado, 

certifique-se. Após, arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 23 de abril de 2020. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001315-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINHO VICENTE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo nº. 1001315-79.2019.8.11.0040 

Requerente: Paulinho Vicente Alves dos Santos Requerido: Estado de 

Mato Grosso “Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem 

comprazendo ao grande; com justiça julgarás o teu próximo” (Levítico 

19:15). Vistos eTC, Paulinho Vicente Alves dos Santos ajuizou Ação 

Indenizatória em desfavor do Estado de Mato Grosso almejando a 

condenação do requerido à reparação pelos danos materiais e morais 

decorrentes dos gastos efetuados pelo autor em hospital particular para a 

realização de cirurgia cardíaca, no total de R$ 100.691,70 (cem mil, 

seiscentos e noventa e um reais e setenta centavos). Aduz ter sido 

diagnosticado com dupla lesão valvular aórtica associada a aneurisma da 

aorta ascendente e, portanto, precisou se submeter a cirurgia para troca 

de válvula aórtica por prótese biológica e interposição de tubo de Drácon 

em aorta ascendente supra coronariano. Esclarece que a cirurgia foi 

realizada no dia 10 de maio de 2017 às suas expensas, no hospital 

particular Amecor em Cuiabá/MT, pois, “não poderia ficar aguardando por 

muito tempo” a realização do procedimento pelo SUS, já que “a saúde 

pública se encontra em completo caos” sic. Alega que efetuou os 

seguintes pagamentos para a realização do procedimento: i) R$ 4.140,00 

(quatro mil e cento e quarenta reais) em exames; ii) R$ 75.100,00 (setenta 

e cinco mil e cem reais) com a cirurgia; iii) R$ 19.000,00 (dezenove mil 

reais) com a válvula instalada durante a cirurgia e, iv) R$ 2.451,70 (dois 

mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta centavos) a título de 

hospedagem e alimentação. Com base em tais alegações, pede a 

condenação do Estado de Mato Grosso à reparação destes gastos, 

totalizando R$ 100.691,70 (cem mil, seiscentos e noventa e um reais e 

setenta centavos), bem como, ao pagamento de danos morais em valor a 

ser arbitrado judicialmente. Com a exordial juntaram documentos. O Estado 

de Mato Grosso, em contestação, pede a improcedência dos pedidos. Em 

réplica, o autor reitera os pedidos da inicial. É o necessário. Decido. Nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação comporta 

julgamento antecipado, eis que não existe necessidade de produção de 

outras provas senão aquelas documentais já colacionadas ao feito. Nesse 

sentido: “(...) A decisão judicial que considera desnecessária a realização 

de determinada diligência probatória, desde que apoiada em outras provas 

e fundada em elementos de convicção resultantes do processo, não 

ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de defesa. 

Precedentes. (STF, Min. Celso de Mello. AgrAg. 153467-MG). “(...) O 

preceito é cogente: 'conhecerá', e não 'poderá conhecer', se a questão for 

exclusivamente de direito, o julgamento antecipado da lide é obrigatório. 

Não pode o juiz, por sua mera conveniência, relegar para fase ulterior a 

prolação da sentença, se houver absoluta desnecessidade de ser 

produzida prova em audiência.” (NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo 

Civil e Legislação Processual em Vigor. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

p. 408). Quanto ao deferimento da produção probatória, o juiz, como 

destinatário das provas, cabe determinar de ofício ou a requerimento da 

parte a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito da 

causa, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos 

termos do art. 370 e parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 371, do 

CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do 

sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da 

formação de seu convencimento”. A este respeito, destaco o 

entendimento jurisprudencial seguinte: “O magistrado é o gestor da prova 

por excelência, pois a ele cabe escolher as provas necessárias à 

formação do seu convencimento, ou seja, como destinatário da prova, 

somente a ele cumpre aferir da necessidade ou não de sua realização, e, 

via de consequência, valorá-la conforme seu prudente arbítrio”[1] 

Ademais, as pretensões das partes nestes autos somente podem ser 

comprovadas por meio documental, o que impõe o conhecimento direto 

dos pedidos formulados pelo autor, com fundamento no art. 355, inciso I, 

do CPC. Quanto ao meritum causae, observo que os pedidos formulados 

pelo autor na peça inicial não encontram qualquer amparo no ordenamento 

jurídico vigente. Antes de tudo, é bom registrar, a pretensão do requerente 

NÃO SE REFERE À QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, MAS APENAS A TEMA 

PATRIMONIAL, na medida em que busca, com a presente ação judicial, a 

condenação de ente federativo ao pagamento de dinheiro. Sedimentada 

essa premissa, é bom afastar, de plano, qualquer dispositivo 

constitucional ou legal que regulamente o direito fundamental de ACESSO 

À SAÚDE PÚBLICA, pois a presente lide, repiso, não trata desse tema, 

mas única e exclusivamente, de pretensão indenizatória. Quanto a este 

ponto, não se desincumbiu o autor do seu dever básico de demonstrar, 

documentalmente, os gastos mencionados na inicial que alcançaram, 

segundo alega o postulante, a alta cifra de R$ 100.691,70 (cem mil, 

seiscentos e noventa e um reais e setenta centavos). A petição inicial 

está instruída apenas com alguns poucos recibos de despesas 

alimentares e hospedagem (Ids. 18393395 e 18393398), além de um mero 

orçamento do Hospital Amecor (Id. 18393401) e vários exames médicos 

(Id´s 18393400, 18393403 e seguintes). Ou seja, o autor não comprovou 

sequer um centavo quanto às alegadas despesas médicas descritas na 

inicial, o que, por si só, inviabiliza totalmente o acolhimento do pedido de 

condenação do Estado de Mato Grosso. Não há um comprovante de 

transferência bancária, uma cópia de cheque compensado, ou mesmo um 

simples recibo do hospital e da equipe médica juntado aos autos que 

subsidiem as afirmações do autor quanto aos gastos narrados na peça 

basilar. De outra banda, a ação é de todo improcedente, também, pelo fato 

de que não é juridicamente possível condenar o Estado ou qualquer ente 

federativo ao reembolso dos valores gastos pelo cidadão em tratamento 

particular na hipótese em que o cidadão opte, por sua livre e espontânea 

vontade, por tratamento particular, como é o caso dos autos, conforme a 

narrativa do autor na peça inicial. Isso porque eventual possibilidade de 

ressarcimento das despesas médicas realizadas em hospital particular 

pressupõe, no mínimo, a negativa de tratamento na rede pública de saúde, 

o que não foi sequer mencionado pelo autor. Conforme narra o postulante 

na inicial, ele optou, por livre e espontânea vontade, pelo tratamento 

particular pelo simples fato de “não poder aguardar” a realização do 

procedimento pelo sistema único de saúde que, ao seu sentir, “está em 

completo caos”, sic. Ora, não é minimamente justificável transferir os já 

escassos recursos públicos da saúde para satisfação de vaidades 

pessoais em detrimento do emprego das verbas a favor da população. A 

propósito: “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. NEOPLASIA MALIGNA. 

RESSARCIMENTO PELO PODER PÚBLICO DE TRATAMENTO DE 

BRAQUITERAPIA COM RECURSOS PRÓPRIOS. INDEVIDO. ARTIGO 196 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELAÇÃO E AGRAVO RETIDO 

DESPROVIDOS. 1. A questão trazida aos autos refere-se à possibilidade 

de o Poder Público ser condenado a ressarcir ao autor as despesas com 

o tratamento particular de braquiterapia. 2. A Constituição Federal confere 

à saúde o caráter de direito fundamental, atribuindo ao Poder Público a 

obrigação de promover políticas públicas específicas, nos termos do artigo 

196. 3. Como complemento, o texto constitucional instituiu o Sistema Único 

de Saúde, em seu artigo 198, concretizando assim o compromisso pleno e 

eficaz do Estado com a promoção da saúde, em todos os seus aspectos, 

mediante a garantia de acesso a hospitais, tecnologias, tratamentos, 

equipamentos, terapias, e medicamentos, e tudo o que for necessário à 

tutela desse direito fundamental. 5. Em que pese todo o sofrimento do 

autor em decorrência da doença (neoplasia maligna da próstata), não há 

como lhe dar razão, isto porque o SUS não se recusou ao fornecimento do 

tratamento pretendido, mas sim ao reembolso das despesas que alega ter 

suportado. Note-se que a intenção do autor não guarda relação com o 

direito à saúde (fornecimento de tratamento), previsto no artigo 196 da 

Constituição Federal, e sim com questões de caráter patrimonial. 6. 

Ademais, a urgência do tratamento de braquiterapia não fundamenta o 

pedido de ressarcimento em face do Poder Público, pois há uma lista de 

pessoas nas mesmas condições em que o autor aguardando atendimento 

pelo SUS. 7. Cumpre asseverar que, em observância ao princípio da 

supremacia do interesse público, a Administração Pública tem por objetivo 

a proteção dos interesses da coletividade em detrimento de interesses de 

uma minoria, além de pautar-se pelo princípio da legalidade, que, em 

resumo, limita sua atuação àquilo que é permitido por lei, e de acordo com 

os meios e formas nela previstos. 8. Não cabe ao Poder Público a 
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imposição de reembolso por tratamento particular, mesmo que não 

oferecido a tempo e modo pelo SUS, uma vez que o direito à saúde 

comporta limites, insertos no próprio texto constitucional. 9. Apelação e 

agravo retido desprovidos”. (TRF – 3ª Reg. – AC nº 1684104 – Rel. Des. 

Fed. Nelton dos Santos – 3ª T. – DJF 30/09/16). “ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM HOSPITAL PARTICULAR. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. 1. Os artigos 6º e 196 da Constituição Federal dispõem que (i) a 

assistência à saúde é direito social fundamental inerente à dignidade da 

pessoa humana, e (ii) a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Todavia, 

os direitos fundamentais não são absolutos e sua concretização depende 

de condições da realidade fática, afora a exigência constitucional de 

acesso universal e igualitário às ações e serviços públicos de saúde. 2. É 

firme, na jurisprudência, a orientação no sentido de que o direito ao 

ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público 

pressupõe prova irrefutável de negativa (injustificada) de tratamento 

médico pelo Sistema Público de Saúde ou fato excepcional que justifique o 

imediato atendimento particular, à vista de inexistência ou insuficiência do 

serviço público. Com efeito, é exigível a comprovação da ocorrência de 

conduta 'ilícita' que cause dano à pessoa, pois a responsabilidade da 

Administração Pública pelo custeio dos meios necessários à assistência 

médica do indivíduo não é ilimitada, nem abarcada todo e qualquer tipo de 

demanda na área da saúde. 3. Afastada a hipótese de urgência 

(procedimento cirúrgico eletivo) ou situação excepcional, não há como 

afirmar que a decisão administrativa, motivada por "justificativas clínicas 

insuficientes", era ilegal ou ilegítima, porque não basta para a 

responsabilização do Poder Público a mera negativa de tratamento médico 

no Sistema Público de Saúde, sendo necessária a demonstração da 

ilicitude praticada pela autoridade administrativa. 4. A simples rejeição 

administrativa do pedido, desacompanhada de qualquer indício de 

ilegalidade ou abusividade, não gera o dever de indenização, ainda que 

tenha causado transtornos à autora, que recorreu ao sistema de 

assistência médica particular”. (TRF – 4ª Reg. – AC nº 

5001970-78.2018.4.04.7110 – 4ª T. – j. 30/10/19). Como se observa, o 

pedido de reembolso ao SUS por despesas já realizadas em tratamento 

médico particular não envolve o direito à saúde, mas uma questão 

patrimonial de natureza individual e que não se compatibiliza, em princípio, 

com as normas previstas nos artigos 6º, 196 e seguintes da Constituição 

da República Federativa do Brasil. Ante o exposto, por tudo que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 

487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários sucumbenciais, no patamar equivalente a 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2º 

do Código de Processo Civil, atentando-se para o fato de que é 

beneficiário da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 24 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito [1] (TJPR - 18ª C.Cível - AC 0574443-2 - Londrina - Rel. Des. José 

Carlos Dalacqua - unânime - j. 13.05.2009).
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

FABRICIO SIMIONI DA SILVA PROCESSO n. 1007073-73.2018.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 2.069,09 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios, Base de 

Cálculo]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Endereço: desconhecido Nome: ALEX SANDRO MONARIN 

Endereço: AV. PORTO ALEGRE, 2525, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 POLO PASSIVO: Nome: BARAO REPRESENTACOES 

COMERCIAIS E LOCACAO EIRELI CNPJ: 15.644.026/0001-40 

(EXECUTADO) FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

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

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

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

DECISÃO: Vistos etc.Cite-se o Executado para pagar o débito, no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou garantir a execução 

nomeando bens à penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da 

mesma Lei.O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.Não pago o débito, 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor, procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar 

no termo ou auto de penhora.Não oferecidos embargos ou acaso 

rejeitados, a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

judicial. O leilão judicial será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume, na sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na 

imprensa oficial.Independentemente de autorização judicial, poderá o 

Oficial de Justiça utilizar-se das prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 

212 do Novo Código de Processo Civil.Às providências. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

costume e publicado na forma da Lei. Eu, SUELI RIFFEL, digitei. SORRISO, 

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

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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DALCIO BOFF - ALUMINIOS - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

FABRICIO SIMIONI DA SILVA PROCESSO n. 1006930-21.2017.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 3.026,96 ESPÉCIE: [Base de Cálculo]->EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Endereço: 

Av. Porto Alegre, 2525, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Nome: 

EVANDRO GERALDO VOZNIAK Endereço: AV. PORTO ALEGRE, 2525, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: DALCIO 

BOFF - ALUMINIOS - ME CNPJ: 10.623.363/0001-37 (EXECUTADO) 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

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

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

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

DECISÃO: Vistos etc.Cite-se o Executado para pagar o débito, no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou garantir a execução 

nomeando bens à penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da 

mesma Lei.O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.Não pago o débito, 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor, procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar 

no termo ou auto de penhora.Não oferecidos embargos ou acaso 

rejeitados, a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

judicial. O leilão judicial será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume, na sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na 

imprensa oficial.Independentemente de autorização judicial, poderá o 

Oficial de Justiça utilizar-se das prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 

212 do Novo Código de Processo Civil.Às providências. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

costume e publicado na forma da Lei. Eu, SUELI RIFFEL, digitei. SORRISO, 

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

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002999-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO MONARIN OAB - 014.705.199-17 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ARMAZENS GERAIS LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

FABRICIO SIMIONI DA SILVA PROCESSO n. 1002999-73.2018.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 5.019,06 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios, Base de 

Cálculo]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Endereço: desconhecido Nome: ALEX SANDRO MONARIN 

Endereço: AV. PORTO ALEGRE, 2525, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 POLO PASSIVO: Nome: BUNGE ARMAZENS GERAIS LTDA 

CNPJ: 02.532.284/0008-69 (EXECUTADO) FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

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

consta da petição inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

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

corpo deste mandado. DECISÃO: Vistos etc.Cite-se o Executado para 

pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou 

garantir a execução nomeando bens à penhora, observada a ordem 

prevista no artigo 9º da mesma Lei.O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.Não pago o débito, nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar no termo ou auto de penhora.Não 

oferecidos embargos ou acaso rejeitados, a alienação de quaisquer bens 

penhorados será feita em leilão judicial. O leilão judicial será precedido de 

publicação de edital, afixado no local de costume, na sede do juízo, e 

publicado em resumo uma só vez, na imprensa oficial.Independentemente 

de autorização judicial, poderá o Oficial de Justiça utilizar-se das 

prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 212 do Novo Código de 

Processo Civil.Às providências. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, SUELI RIFFEL, digitei. SORRISO, 24 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007068-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO MONARIN OAB - 014.705.199-17 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALMEIDA PRESTADOR DE SERVICO - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

FABRICIO SIMIONI DA SILVA PROCESSO n. 1007068-51.2018.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 23.365,99 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios, Base de 

Cálculo]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Endereço: desconhecido Nome: ALEX SANDRO MONARIN 

Endereço: AV. PORTO ALEGRE, 2525, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 POLO PASSIVO: Nome: LUIZ ALMEIDA PRESTADOR DE 

SERVICO - ME CNPJ: 07.433.133/0001-09 (EXECUTADO) FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

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

proposta, consoante consta da petição inicial, para, no prazo de 15 

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

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

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

seguem descritas no corpo deste mandado. DECISÃO: Vistos etc.Cite-se o 

Executado para pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei 

nº 6.830/80), ou garantir a execução nomeando bens à penhora, 

observada a ordem prevista no artigo 9º da mesma Lei.O executado 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora.Não pago o débito, nem garantida à 

execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar no termo 

ou auto de penhora.Não oferecidos embargos ou acaso rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão judicial. O 

leilão judicial será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na 

imprensa oficial.Independentemente de autorização judicial, poderá o 

Oficial de Justiça utilizar-se das prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 

212 do Novo Código de Processo Civil.Às providências. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

costume e publicado na forma da Lei. Eu, SUELI RIFFEL, digitei. SORRISO, 

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

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010302-24.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON CHUPEL (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010302-24.2015.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 23 de abril de 2020 ELITE CAPITANIO Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004119-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR TRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDIR ANTONIO SALTON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004119-54.2018.8.11.0040 Reclamante: EDEMAR TRES Reclamado: 

ALDIR ANTONIO SALTON Vistos etc. Cumpra-se a decisão de Num. 

20426713, eis que o feito deve ficar suspenso pelo prazo de um ano, 

interregno ainda não decorrido. Às providências. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004873-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO FERNANDO MAMEDE CAMARGO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ALAGUES BENDO OAB - MT21448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1004873-59.2019.8.11.0040 

LAURO FERNANDO MAMEDE CAMARGO DUTRA VIVO S.A. Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Procedo, neste ato, com a expedição do alvará judicial para 

transferência dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito Estado do Mato Grosso Poder 

Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 604613-4 / 2020 Quarta-feira, 

15 de Abril de 2020 Este documento é somente informativo. Processo / 

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

1004873-59.2019.811.0040 Requerente: LAURO FERNANDO MAMEDE 

CAMARGO Advogado: YURI ALAGUES BENDO Requerido: VIVO S.A- 

EMPRESA DE TELEFONIA Advogado: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR 

Beneficiário: YURI ALAGUES BENDO Conta Judicial 4900112015119 Valor: 

R$ 3.279,38 (três mil e duzentos e setenta e nove reais e trinta e oito 

centavos) Autorizado: YURI ALAGUES BENDO CPF/CNPJ: 039.160.391-48 

Data de Emissão: 15/04/2020 Titular Conta YURI ALAGUES BENDO 

CPF/CNPJ Titular Conta 039.160.391-48 Banco Agência Conta Tipo Conta 

001 - Banco do Brasil S.A. 3499 548723 Conta Corrente Forma Liberação 

Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: 

IONARA PASQUALOTO Status: Solicitado Mensagem: Aguardando 

Assinatura Este documento é somente informativo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001333-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA ELEONORA MICHELS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001333-08.2016.8.11.0040 Reclamante: TEREZA ELEONORA MICHELS 

Reclamado: WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA Vistos etc. Defiro a 

penhora no rosto dos autos nº. 1001253-73.2018.8.11.0040 de eventuais 

valores que o executado tenha direito em tal feito. Procedam-se com as 

anotações necessárias no rosto daqueles autos, os quais tramitam por 

este mesmo Juízo. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de REQUISIÇÃO DE 

INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL, procedendo, neste ato, consulta via 

sistema INFOJUD, juntando cópia da operação anexa. Em razão disso, 

determino a juntada com a anotação de SIGILO dos OFÍCIOS 

PRESTADORES DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS das 

partes, dando CIÊNCIA DO SEU CONTEÚDO AO INTERESSADO. Intime-se o 

reclamante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, sob pena de 

extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002404-06.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MODA MENOR COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN OAB - MT27579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA KETELLY DE JESUS (REQUERIDO)

CARLOS LIMA DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002404-06.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MODA MENOR 

COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN POLO PASSIVO: CARLOS 

LIMA DA SILVA JUNIOR e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

05/08/2020 Hora: 16:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002405-88.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KALINKA AYUMI SOGABE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1002405-88.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:KALINKA AYUMI 

SOGABE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO CESAR BARBIERI, 

VANESSA DALSOQUIO POLO PASSIVO: VIACAO NOVO HORIZONTE 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-66.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000072-66.2020.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte reclamante, para manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, considerando a contestação aportada aos 

autos. Sorriso/MT, 24 de abril de 2020. Kelly Cimi, Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006022-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1006022-90.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/02/2020 Hora: 08:10HORAS. SORRISO/MT, 29 DE 

AGOSTO DE 2019 CRISTIANE V. KUHN

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006022-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1006022-90.2019.8.11.0040. CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto, para querendo, apresentar contrarrazões 

no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 24 de abril de 2020. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-18.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO MIRANDA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

LUCIANO SILLES DIAS OAB - SP171939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000211-18.2020.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte reclamante, para manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, considerando a contestação aportada aos 

autos. Sorriso/MT, 24 de abril de 2020. Kelly Cimi, Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006941-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BARBOSA LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n. 

1006941-16.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

executada (advogado), para que cumpra a sentença/acordão proferida 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante apurado na 

atualização, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. No mais, fica ciente 

ainda que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Sorriso/MT, 24 de abril de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010031-83.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR BRESCANSIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILSON DA CRUZ VALENTIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010031-83.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: JAMIR BRESCANSIN 

EXECUTADO: GENILSON DA CRUZ VALENTIM Vistos etc. Considerando 

que o executado não fora localizado no endereço anteriormente indicado 

nos autos, nos termos do art. 19, §2º, da Lei n. 9.099/95; c/c art. 274, 

parágrafo único e art. 513, §4º, ambos do CPC, dou-o por intimado da 

penhora realizada nos autos. Sendo assim, proceda-se com o 

levantamento dos valores penhorados nos autos ao exequente. Após, 

considerando a ausência de indicação de bens penhoráveis, arquivem-se. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Ofício Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007324-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007324-57.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Homologo a renúncia ao valor excedente à 100 UPFs, nos termos da 

petição retro. Expeça-se RPV, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC, bem como art. 5º do Provimento n. 20/2020-CM. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002845-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRIBANCO CORRETORA DE SEGUROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO BASILIO MARCON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002845-89.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designada para o dia 29 DE 

NOVEMBRO DE 2017 ÀS 08:20HORAS para a realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 13 de Junho de 2017. Cristiane 

V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002845-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRIBANCO CORRETORA DE SEGUROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO BASILIO MARCON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002845-89.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte executada (advogado) para que se manifeste sobre a 

petição de id. 31189775, no prazo de 05 (cinco) dias. Sorriso/MT, 24 de 

abril de 2020. Kelly Cimi, Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007044-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIRANDA LIMA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))
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Processo: 1007044-86.2019.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte reclamante, para manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, considerando a contestação aportada aos 

autos. Sorriso/MT, 24 de abril de 2020. Kelly Cimi, Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000924-90.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

LOJAS RIACHUELO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Processo: 1000924-90.2020.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que as partes 

reclamadas não foram intimadas da sentença proferida via DJE, vez que o 

patrono NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/MT 11.065-A não 

havia sido habilitado nos autos até a presente data. Razão pela qual, 

impulsiono esses autos a fim de intimar as partes reclamadas da 

sentença, ciente que o prazo de recurso é de 10 dias. O referido é 

verdade e dou fé. Sorriso/MT, 24 de abril de 2020. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010576-22.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO TREVISAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLEMASTER - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA JULIA BOFF NEUMANN OAB - MT0011894A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010576-22.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: ENIO TREVISAN EXECUTADO: 

IMPLEMASTER - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. 

Vistos etc. Solicite-se a devolução da carta precatória expedida nos autos 

para intimação e hasta pública, DEVIDAMENTE CUMPRIDA, eis que, pelo 

ofício de Num. 20562931, já decorreram as hastas designadas no juízo 

deprecado. Com o retorno da deprecata, manifeste o exequente, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002414-50.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO MOZANDIR FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DALL ALBA OAB - MT20278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002414-50.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ADAUTO 

MOZANDIR FELICIANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESSICA 

CRISTINA DALL ALBA POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002415-35.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VEDOY DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

RHENAN ARTHUR FUZINATO OAB - MT26183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002415-35.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:LUCI VEDOY DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RHENAN ARTHUR FUZINATO, 

WALTER DJONES RAPUANO, ANTONIO LENOAR MARTINS, MATHIS 

HALEY PUERARI PEDRA POLO PASSIVO: AGUAS DE SORRISO S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002420-57.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN PRESTE DE MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1002420-57.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ALAN PRESTE 

DE MELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

05/08/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002394-59.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002394-59.2020.8.11.0040 Reclamante: RAFAEL ESTEVES STELLATO 

Reclamado: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos etc. 

Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO 

EXECUTIVO À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, sob 

pena de extinção. Após, intime-se o executado para, querendo, impugnar 

a execução no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

impugnação e/ou havendo concordância, ficam desde já homologados, 

determinando a remessa dos autos à contadoria judicial, nos termos do 

art. 3º do Provimento n. 20/2020-CM, devendo, na sequência, ser 

procedida com a expedição de RPV/PRECATÓRIO, nos termos do art. 535 

e seguintes do NCPC, bem como art. 5º do referido Provimento Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002402-36.2020.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ADRIANA BIAZIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO(A))

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO E TELEVISAO RECORD S.A (REQUERIDO)

PERCIVAL ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002402-36.2020.8.11.0040. REQUERENTE: PAULA ADRIANA BIAZIN 

REQUERIDO: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A, PERCIVAL ALVES DE 

SOUZA Vistos etc. Postergo a análise do pedido de tutela antecipada para 

após o contraditório. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência a ser designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU LEONARDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000252-24.2016.8.11.0040 Reclamante: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Reclamado: ELIZEU LEONARDO DOS SANTOS 

Vistos etc. Proceda-se com a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao 

sistema BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL. Ingressando a resposta nos autos, 

diga a parte reclamante, no prazo de cinco dias, em qual(is) endereço(s) 

deseja a citação/intimação do reclamado. Com a indicação, cumpra-se o 

ato obstado (citação/intimação), observando-se a data da audiência de 

conciliação agendada pelo Sistema PJE. Do contrário, conclusos para 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000237-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LOPES SOBRINHO (EXECUTADO)

JUSCILEIDE MARIA DE LIMA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000237-55.2016.8.11.0040 Reclamante: COLEGIO VINICIUS DE MORAES 

LTDA - EPP Reclamado: FRANCISCO LOPES SOBRINHO e outros Vistos 

etc. Expeça-se mandado de penhora do veículo indicado pelo exequente 

na petição retro, devendo o Oficial de Justiça constatar, no momento da 

diligência, se o veículo pertence aos executados, por tradição, na forma 

alardeada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000122-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STUMPF E STUMPF LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT16838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ANTONIO BARCELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000122-34.2016.8.11.0040 Reclamante: STUMPF E STUMPF LTDA 

Reclamado: MARCELO ANTONIO BARCELI Vistos etc. A restrição de 

transferência é suficiente para o fim que se destina (dar conhecimento da 

restrição para terceiros). Portanto, INDEFIRO o pedido de restrição de 

circulação. No mais, deverá a exequente, em cinco dias, indicar o 

paradeiro do veículo constrito via RENAJUD, sob pena de extinção e 

levantamento da restrição. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005370-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DA CONCEICAO MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005370-73.2019.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO DA 

CONCEICAO MOTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos etc. Tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito 

devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), deferindo os benefícios da justiça 

gratuita. Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004756-68.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE CARVALHO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004756-68.2019.8.11.0040. REQUERENTE: WANDERSON DE CARVALHO 

PEREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Considerando 

que não há nos autos comprovação da hipossuficiência da parte autora, 

indefiro a AJG postulada, porém, oportunizo o parcelamento do preparo, 

bem como de eventuais custas processuais, em 05 vezes. Sendo assim, 

determino que, no prazo de 48 horas, a parte recorrente recolha a primeira 

parcela do preparo do recurso interposto (Enunciado 115 CNJ), sob pena 

de ser considerado deserto. Juntada a primeira parcela do preparo, e 

havendo a apresentação de contrarrazões, fica o recurso desde já 

recebido, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a 

remessa dos autos imediatamente à Turma Recursal. Caso contrário, fica, 

desde já, considerado como deserto o recurso interposto, nos termos do 

art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, devendo ser cumprida, integralmente, a 

sentença proferida nos autos. Às providências. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002607-07.2016.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BANFI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORTENILA SALETE BANFI DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002607-07.2016.8.11.0040 Reclamante: MARCO AURELIO BANFI 

Reclamado: ORTENILA SALETE BANFI DA SILVA Vistos etc. A restrição 

de transferência é suficiente para o fim que se destina (dar conhecimento 

da restrição para terceiros). Portanto, INDEFIRO o pedido de restrição de 

circulação. No mais, deverá a exequente, em cinco dias, indicar nos autos 

o paradeiro do veículo constrito. Sem prejuízo deverá trazer aos autos, no 

prazo de quinze dias, informações atuais acerca andamento do processo 

de inventário em que formalizada penhora no rosto dos autos (cód. 

59666), bem como acerca da existência concreta de recebimento de 

herança por parte da executada, sob pena de extinção. INDEFIRO, por ora, 

o pedido de expedição de ofícios aos bancos digitais, eis que, pelo que 

consta, o débito já estaria garantido pelas penhoras formalizadas nos 

autos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000405-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIMARCAS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICO SGUISSARDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1000405-57.2016.8.11.0040 Exequente: MULTIMARCAS - COMERCIO DE 

PNEUS LTDA - ME Executado: MAICO SGUISSARDI Vistos etc. DEFIRO o 

pedido de PENHORA DO VEÍCULO indicado na petição retro, de 

propriedade da esposa do executado, devendo ser procedida a devida 

RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) 

VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, 

lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. 

Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da 

penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse 

sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, 

ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE 

a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na 

forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: THAIS GIANOTTO ROSSATO 24/04/2020 - 

15:44:54 Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular Dados do 

Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município SORRISO Juiz Inclusão ERICO DE ALMEIDA DUARTE 

Órgão Judiciário SORRISO VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS N° do Processo 10004055720168110040 Total de veículos: 1 

Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Proprietário Restrição NUB2626 MT 

I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 CRISTIANE PEREIRA DE ANDRADE 

Transferência RENAJUD - Restrições Judiciais On-Line Usuário: THAIS 

GIANOTTO ROSSATO 24/04/2020 - 15:43:59 Veículo/Informações 

RENAVAM Placa NUB2626 Placa Anterior Ano Fabricação 2010 Chassi 

8AJYZ59G3A3045955 Marca/Modelo I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 Ano 

Modelo 2010 Restrições RENAVAM ALIENACAO_FIDUCIARIA RENAJUD - 

Veículo RENAJUD - Restrições Judiciais On-Line Usuário: THAIS 

GIANOTTO ROSSATO 24/04/2020 - 15:44:15 Dados do Veículo Placa 

NUB2626  P laca  An te r i o r  Ano  Fab r i cação  2010  Chass i 

8AJYZ59G3A3045955 Marca/Modelo I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 Ano 

Modelo 2010 Informações não disponibilizadas pelo DETRAN Nome 

CRISTIANE PEREIRA DE ANDRADE CPF/CNPJ 982.912.621-87 Endereço 

AV BRASIL, N° 2407, QD 08 LT 09 VIL, CENTRO - SORRISO - MT, CEP: 

78890-000 Informações não disponibilizadas pelo DETRAN Imprimir

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005893-85.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFANI FROZZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005893-85.2019.8.11.0040. REQUERENTE: STHEFANI FROZZA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Trata-se de pedido de tutela 

de urgência cautelar antecedente, recebido por este juízo como 

cumprimento provisório de sentença, no qual a parte autora afirma que 

teve deferida em seu favor tutela jurisdicional no processo nº 1001028- 

19.2019.8.11.0040, mas que a requerida não cumpriu com o determinado 

pelo juízo, razão pela qual pugnou pelo deferimento de tutela cautelar a fim 

de determinar o cumprimento da ordem judicial. A requerida por sua vez se 

manifestou, alegando, dentre outros, que cumpriu com a decisão judicial. É 

o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 

38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, verifico que há inadequação 

da via eleita para a finalidade pretendida pela autora, não suficiente, diante 

do cumprimento da determinação judicial (Num. 23751041) verifica-se que 

o presente feito perde seu objeto. Desta feita, sem maiores delongas, nos 

termos do art. 485 do NCPC, JULGO EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 12.153/09, 

art. 27, c/c Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. Este é projeto de sentença por mim 

minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o 

substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 23 de abril 

de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, 

da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007109-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1007109-18.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: LUCIENE APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS 

SILVA Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o exequente, 

devidamente intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. 

Ademais, constata-se que não houve a localização do executado e/ou 

bens para serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000266-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA APARECIDA DE SOUZA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000266-71.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: UTILMAQ MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA - ME EXECUTADO: NILZA APARECIDA DE SOUZA 

CRUZ Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o exequente, 

devidamente intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. 

Ademais, constata-se que não houve a localização do executado e/ou 

bens para serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, proceda-se com a baixa 

dos veículos penhorados via Renajud e não localizados nos autos. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001492-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEREIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1001492-43.2019.8.11.0040 

ADEMIR PEREIRA JUNIOR MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010539-29.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSIEL MARINO ANTUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010539-29.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP EXECUTADO: GESSIEL MARINO ANTUNES DOS SANTOS 

Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o feito tramita há mais 

de 07 anos sem que tenha sido localizados bens para serem penhorados, 

estando o executado, inclusive, com paradeiro ignorado pelo exequente. 

Embora citado (Num. 16855670), não houve a indicação de bens à 

penhora, bem como tentadas as buscas de bens e valores, TODAS AS 

TENTATIVAS RESTARAM INFRUTÍFERAS. Autorizar a NOVA expedição de 

mandado de penhora, conforme requer o exequente na petição retro, 

mostra-se verdadeiro vilipêndio aos princípios norteadores dos Juizados 

indicados no artigo 2º, da Lei 9.099/95, com a eternização irregular do 

processo, como dito, sem a satisfação do direito do exequente. Posto 

isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011148-41.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA FREITAS SOUZA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011148-41.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: POLIANA FREITAS SOUZA LIMA 

Vistos etc. Recebo a petição retro como embargos de declaração. 

Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. Isso 

porque, conforme se vê da certidão retro, o prazo para o exequente 

manifestar escoou há quase 03 meses, ou seja, muito antes da publicação 

da Resolução n. 313/2020 que suspendeu os prazos processuais. Posto 

isso, a decisão restou devidamente fundamentada, apesar da 

discordância do embargante, inexistindo omissão no julgado e sim 

contradição com o entendimento do embargante, sendo certo que “(...) A 

contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele 

mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte 

(grifei) (...)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. ED nº 45415/2014. Rel. Des. 

Adilson Polegato de Freitas, J. 10/06/2014, DJE 16/06/2014). Sobre o tema: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE – 

OMISSÃO OU OBSCURIDADE – MERA REDISCUSSÃO - PROPÓSITO DE 

PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 125 DO FONAJE – EMBARGOS REJEITADOS. Tendo o voto 

enfrentado todas as matérias, a mera rediscussão do julgado não se 

convola em omissão, contradição ou obscuridade, não se enquadrando 

dentro do que delimita o artigo 48 da Lei 9.099/95. (...) Embargos 

Rejeitados. (TJMT - Turma Recursal Única. Embargos de Declaração nº.: 

0506128-08.2014.811.0001. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, 

J. 23/10/2017, DJE 08/11/2017) Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, 

mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua 

integralidade. Sendo assim, arquivem-se os autos. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001521-59.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA FERREIRA KRUG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001521-59.2020.8.11.0040 Reclamante: MAIARA FERREIRA KRUG 

Reclamado: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos etc. 

Atento à dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 

51, §1º), HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela 

parte autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento 

de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 
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Intime-se. Arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001970-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELLE PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001970-56.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: RAFAELLE PEREIRA DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Compulsando os autos se constata que o exequente, devidamente 

intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. Ademais, 

constata-se que não houve a localização do executado e/ou bens para 

serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005819-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE BRAZ CRISTIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1005819-02.2017.8.11.0040 

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME JORGE BRAZ CRISTIANO Vistos 

etc. Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Indicada conta bancária, proceda-se com a expedição do 

alvará judicial para transferência dos valores ao exequente. No mais, 

procedo com a baixa da penhora realizada via Renajud. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: THAIS GIANOTTO ROSSATO 24/04/2020 - 

16:22:06 Comprovante de Remoção de Restrição Dados do processo 

Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO 

GROSSO Comarca/Município SORRISO - Órgão Judiciário SORRISO VARA 

ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Nro do Processo 

10058190220178110040 Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição Ramo 

JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município SORRISO Órgão Judiciário SORRISO VARA 

ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Juiz Retirada ERICO DE 

ALMEIDA DUARTE Para o processo: 10058190220178110040 Órgão 

Judiciário : Restrições Retiradas: 1 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição Inclusão da Restrição NPN4011 MT HONDA/BIZ 125 

EX JORGE BRAZ CRISTIANO TRANSFERENCIA 05/08/2019

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003550-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEJANDRA MONGOLI CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003550-24.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: VERA COMERCIO DE MOVEIS E 

DECORACOES LTDA - EPP EXECUTADO: ALEJANDRA MONGOLI 

CORDEIRO Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o 

exequente, devidamente intimado para dar andamento processual, 

quedou-se inerte. Ademais, constata-se que não houve a localização do 

executado e/ou bens para serem penhorados. Posto isso, JULGO 

EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, 

§4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006206-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY ATILIO MAIOLINO HERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006206-17.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: RONEY ATILIO MAIOLINO 

HERNANDES EXECUTADO: MARCOS ROBERTO MOREIRA Vistos etc. 

Embora intimada, a parte reclamante manteve-se inerte, não 

providenciando o impulso processual necessário, de modo que 

caracterizado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. Posto 

isso, atento ao disposto no art. 51, §1º, da Lei n.º 9.099/95, JULGO 

EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

485, III, do NCPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004038-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI APARECIDA FLORENTINO CASTELINI & CIA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ MELO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004038-08.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: SILVANI APARECIDA 

FLORENTINO CASTELINI & CIA LTDA - ME EXECUTADO: BEATRIZ MELO 

DOS SANTOS Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o 

exequente, devidamente intimado para dar andamento processual, 

quedou-se inerte, limitando-se a requerer a expedição de certidão de 

dívida. Ademais, constata-se que não houve a localização de bens para 

serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Considerando que o exequente detém a posse do 

título executivo original, não há que se falar em expedição de certidão de 

crédito em seu favor, porém, caso requerido, expeça-se certidão de 

inteiro teor a fim de comprovar a interrupção da prescrição para cobrança 

do crédito. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011003-58.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GOMES BRESSAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA NUNES LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011003-58.2010.8.11.0040. EXEQUENTE: PATRICIA GOMES BRESSAN 

EXECUTADO: KEILA NUNES LIMA Vistos etc. Compulsando os autos se 

constata que o feito tramita há 10 anos sem que tenha sido localizados 

bens para serem penhorados, estando o executado, inclusive, com 

paradeiro ignorado pelo exequente. Embora citado, não houve a indicação 

de bens à penhora, bem como tentadas as buscas de bens e valores, 

TODAS AS TENTATIVAS RESTARAM INFRUTÍFERAS. Autorizar a 

expedição de novo mandado, conforme requer o exequente na petição 

retro, mostra-se verdadeiro vilipêndio aos princípios norteadores dos 

Juizados indicados no artigo 2º, da Lei 9.099/95, com a eternização 

irregular do processo, como dito, sem a satisfação do direito do 

exequente. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do 

NCPC. Com o trânsito em julgado, proceda-se com a baixa da penhora via 

Renajud do bem não localizado nos autos. Na sequência, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011261-68.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENILMA HERMINIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011261-68.2010.8.11.0040. EXEQUENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

EXECUTADO: JENILMA HERMINIO Vistos etc. Compulsando os autos se 

constata que o feito tramita há 10 anos sem que tenha sido localizados 

bens para serem penhorados, estando o executado, inclusive, com 

paradeiro ignorado pelo exequente. Embora citado, não houve a indicação 

de bens à penhora, bem como tentadas as buscas de bens e valores, 

TODAS AS TENTATIVAS RESTARAM INFRUTÍFERAS. Autorizar a 

expedição de novos mandados, em endereços aleatórios, conforme 

requer o exequente na petição retro, mostra-se verdadeiro vilipêndio aos 

princípios norteadores dos Juizados indicados no artigo 2º, da Lei 

9.099/95, com a eternização irregular do processo, como dito, sem a 

satisfação do direito do exequente. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 

9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Sem prejuízo, proceda-se com o 

levantamento dos valores penhorados à conta bancária a ser indicada 

pela exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000182-20.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. C. DA CRUZ - TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS OAB - MT13900-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que a contestação Id. 

31502779 é tempestiva, assim nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.221 da CNGCJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora a impugná-la, querendo, no prazo legal. Tangará da Serra, 24 de 

abril de 2020. ROSANI NASCIMENTO DA SILVA ALMEIDA Analista 

Judiciária SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001377-40.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HERRERO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1001377-40.2020.8.11.0055. 

REQUERENTE: HERRERO DA SILVA & CIA LTDA - ME REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Trata-se de Ação Anulatória de 

Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Herrero da 

Silva & Cia Ltda – ME e seus sócios, cleverson Herrero da Silva, Kenia 

Nunes Gonçalves da Silva e Moacir Pereira da Silva em face da Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso/MT, todos devidamente qualificados nos 

autos. O requerente trouxe pedido pela concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça. Prescreve o art. 4º da Lei 1.060/50, que com a 

simples afirmação da parte, de que não possui condições de arcar com as 

custas do processo, serão concedidos os benefícios da assistência 

judiciária. Acontece que o Juiz não está adstrito a postulação, podendo 

indeferir o pedido caso nos autos se constate situação adversa da 

declarada. Ao Juiz é dado perquirir sobre as condições 

econômico-financeiras, se a parte não está representada pela Defensoria 

Pública, situação em que aplicável o dispositivo constitucional “gratuidade 

judiciária a quem comprovadamente demonstrar”. Não pode a parte 

pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada 

a necessidade real, justificando a concessão do benefício. Em situação 

similar, o STJ decidiu: “Processo Civil - Assistência judiciária 

-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade.Assistência judiciária. 

Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade 

alegada. Inexistência de afronta à lei.O benefício da gratuidade não é 

amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da 

gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a 

atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de 

pessoa pobre. Recurso especial não conhecido.”(Resp. nº 178.244- 

Relator Minsitro Barros Monteiro). Conforme informação juntada pelos 

requerentes, embora a empresa esteja inativa, seus sócios possuem 

renda e bens, dentre veículos e imóveis; não se enquadrando assim no 

conceito de pessoas hipossuficientes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA 

MENSAL ALTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA AFASTADA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Assistência 

Judiciária Gratuita busca garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário, razão pela qual 

não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de 

pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de 

sucumbência, sendo necessária a demonstração da necessidade do 

benefício, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 2. 

A declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter a 

Assistência Judiciária Gratuita, goza de presunção relativa, de forma que 

deve ser demonstrada a situação de miserabilidade daquele que a requer, 

admitindo-se prova em contrário daquele que impugna a concessão do 

benefício. 3. O contracheque do apelante supera em quatro vezes o 

salário mínimo vigente no Brasil, não há que se falar em hipossuficiência. 

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF; APC 

2017.07.1.000147-0; Ac. 107.0060; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo 

de Araújo Mendes; Julg. 24/01/2018; DJDFTE 31/01/2018) CF, art. 5 Feita 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita 

formulado na Inicial. Igualmente, há possibilidade de parcelamento das 

custas em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas, com base no art. 98, §6º 

do CPC e art. 468, §7º da CNGC, o que desde já concedo. Intime-se a 

parte autora para o pagamento da 1ª parcela em 10 (dez) dias. As demais 

devem ser pagas mensalmente, de forma sucessiva, sob pena de 

extinção. Transcorrido o prazo, com ou sem pagamento das custas, nova 

conclusão. Intime-se, Cumpra-se expedindo o necessário. Tangará da 

Serra, 24 de abril de 2020. Francisco Ney Gaíva Juiz(a) de Direito
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 132084 Nr: 1897-32.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES EGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN ANTONIO PANAZZOLO, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT, ROSELI MARILENE BALDIN BRUNETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, LUIZ 

RICARDO SOPHIA DORADO - OAB:14722/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT

 Considerando que a complementação do laudo pericial auxiliará no 

esclarecimento dos fatos ora apurados, podendo sua ausência causar 

prejuízos ao julgamento do processo, determino que se proceda com a 

intimação do perito para que responda por escrito os questionamentos de 

fl. 195 no prazo de 30 (trinta) dias. Com estes nos autos, vistas as partes 

para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos.

Quanto a outro perícia no local dos fatos, esta sequer foi realizada. Ante o 

teor da certidão de retro determino que seja reiterada a intimação da perita 

outrora nomeada por meio de Oficial de Justiça, e que na oportunidade 

seja questionada para que indique uma data para a realização do ato 

pericial, nos termos da decisão de fls. 127/128.

Ressalto que em caso de escuso por motivo legítimo, a perita deverá 

apresentá-la no prazo de 15 dias, contados da intimação, nos termos do 

art. 157, §1º do CPC.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128087 Nr: 6999-69.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE AUGUSTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001380-92.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON RAMOS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001380-92.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:EVERTON 

RAMOS DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 05/10/2020 Hora: 16:00 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 23 de abril de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-50.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 17/07/2019, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000786-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERAFIM DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando a manifestação do exequente no ID 30915978, 

cite-se a Fazenda Pública para satisfazer a obrigação constante do título, 

podendo ela opor embargos em 30 (trinta) dias (art. 910 do Código de 

Processo Civil de 2015). Sem prejuízo, em cumprimento ao que determina o 

art. 115, § 6º, da Resolução nº 115/2010-CNJ, e para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, 

intime-se o órgão de representação judicial da entidade executada para 

que informe, em 30 dias, a existência de débitos que preencham as 

condições estabelecidas no § 9º do art. 100 da Constituição Federal, sob 

pena de perda do direito de abatimento dos valores informados. Não 

havendo manifestação e certificado o não oferecimento de embargos, 

expeça-se ofício requisitório de precatório ao Excelentíssimo Presidente 

do E. Tribunal de Justiça (CF, art. 100; CPC, art. 910, parágrafo único, do 

CPC de 2015). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Tangará da Serra, 24 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002608-73.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCIMARA NATALIA DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS DEFIRO a penhora de bens na residência da parte executada, a 

fim de satisfazer a pretensão do exequente, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça, no cumprimento do mandado, penhorar tantos bens quanto 

bastem para garantir a dívida, com exclusão dos bens residenciais 

essenciais à habitabilidade, devendo observar a ordem legal prevista no 

artigo 835 do Novo Código de Processo Civil, bem como proceder à 

imediata avaliação dos bens penhorados. Vejamos o entendimento de 

nossos Tribunais: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE CONJUNTO 

DE ESTOFADOS, ESTANTE, TELEVISÃO, APARELHO DE SOM, FORNO DE 

MICROONDAS, LAVADORA DE ROUPAS E FOGÃO. IMPENHORABILIDADE 

APENAS DOS BENS ESSENCIAIS À DIGNIDADE E FUNCIONALIDADE DA 

RESIDÊNCIA. Os bens essenciais à funcionalidade da residência do 

executado como o conjunto de estofados, a estante e o fogão, assim 

como a máquina de lavar roupas, são impenhoráveis. Entretanto, o 

aparelho de som e o forno de microondas não são bens essenciais à 

dignidade e funcionalidade do lar do embargante, não estando 

acobertados pelo disposto na Lei de Impenhorabilidade do Bem Residencial 

da Família. Interpretação do disposto no art. 2º da Lei nº 8.009/90. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS; RCiv 71001460450; Santana 

do Livramento; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Des. Clóvis Moacyr 

Mattana Ramos; Julg. 28/11/2007; DOERS 05/12/2007; Pág. 114) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A 

RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE EM CASO DE DUPLICIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A 

impenhorabilidade contida no art. 1 da Lei n. 8009/90 objetiva proteger 

bens familiares essenciais a habitalidade com dignidade, não se 

qualificando portanto, como objetos de luxo ou adornos, tais como: 

Microcomputador, bicicleta ergometrica, dvd, teclado musical. II - 

Excetuam-se da impenhorabilidade os bens que se encontram em 

duplicidade na residência do devedor. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJ-GO; AI 46399-0/180; Proc. 200501902770; Goiânia; Segunda 

Câmara Cível; Relª Desª Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 

06/04/2006; DJGO 02/05/2006). Sobre a penhora de bens na residência do 

executado, o entendimento do FONAJE: Enunciado 14. Os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis. Assim sendo, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora de bens, inclusive na residência do executado, 

devendo, ainda, discriminar todos os bens existentes ali existentes. Uma 

vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se a executada, nos termos 

do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 

142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Caso a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se 

a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 

24 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002222-09.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON BRUNO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, anexar cálculo 

atualizado do valor executado, a fim de que seja analisado o pedido do ID 

31453013, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001064-79.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT14554-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, entregar na 

Secretaria Judicial as certidões originais que instruem a execução. 

Cumprida a providência, cumpra-se a decisão do ID 30435203. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000244-94.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALCINIO VALDIR ROSARIO DIAS (EXECUTADO)

MARIO SERGIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(30 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 24 de abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000261-33.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(30 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 24 de abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001995-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAYVSON ALMEIDA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA OAB - MT24324/O 

(ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002554-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CONTATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO(A))

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/02/2019, às 16h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001390-39.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO MORELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001390-39.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JOSE HUMBERTO 

MORELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANDER JOSE DA SILVA 

RIBEIRO POLO PASSIVO: MARCIO ANTONIO DE SOUSA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 06/10/2020 

Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 24 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001681-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

R. BEZERRA DE ABREU - ME (REQUERENTE)

RAIMUNDO BEZERRA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIRO MOHR - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Os autos vieram à conclusão apenas para inserção da audiência 

de instrução designada no sistema. Cumpra-se na íntegra o despacho do 

ID 20195164. Intimem-.se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 24 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002087-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HONORATO CORREIA TIGRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR BENTO DE SALES OAB - MT12338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUREO DE OLIVEIRA GRAJEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Os autos vieram à conclusão apenas para inserção da audiência 

de instrução designada no sistema. Cumpra-se na íntegra o despacho do 

ID 30611518. Intimem-.se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 24 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001903-41.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA MALAQUIAS DE SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL FAZENDA J R LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Os autos vieram à conclusão apenas para inserção da audiência 

de instrução designada no sistema. Cumpra-se na íntegra o despacho do 

ID 30558273. Intimem-.se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 24 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001160-31.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR BONAFE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Os autos vieram à conclusão apenas para inserção da audiência 

de instrução designada no sistema. Cumpra-se na íntegra o despacho do 

ID 29992738. Intimem-.se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 24 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0005993-85.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT14554-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0005993-85.2014.8.11.0055 POLO ATIVO:ROQUE 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 06/10/2020 Hora: 14:00 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 24 de abril de 

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

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001381-77.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAN TOM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA IAGLA BELAI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação da executada, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 24 de Abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001141-25.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDELSON NORBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Oficie-se ao juízo deprecado, solicitando a devolução da carta 

precatória (ID 26073787), devidamente cumprida e/ou informações acerca 

do seu cumprimento. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 24 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001432-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI RIBEIRO LAURENCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Não há, ao menos por ora, como determinar a adjudicação do bem 

sob o qual recaiu a constrição, via sistema RENAJUD. Analisando os autos 

verifica-se que sequer houve a penhora da motocicleta, uma vez que não 

há nos autos comprovação do cumprimento do mandado anexo ao ID 

30915619. Deve-se ainda levar em consideração que nas ações de 

execução de titulo extrajudicial o prazo para oferecimento de embargos, 

após realizada a penhora, é a audiência de conciliação; e somente após 

resolvidos os embargos ou em caso de não apresentação é que será 

possível falar-se na pretendida adjudicação. Assim sendo, INDEFIRO o 

pedido do ID 31477671. Aguarde-se o cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação. Caso a diligência seja frutífera, designe-se data para 

audiência de conciliação. Sendo negativa, intime-se a exequente para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 24 

de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001749-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELE FERREIRA DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Desnecessária a providência pleiteada para que seja oficiado ao 

DETRAN, uma vez que este Juízo já realizou a restrição sobre o veículo, 

conforme extrato anexo no ID 26159802. Assim, CUMPRA-SE a decisão do 

ID 26159735. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 24 de abril 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001929-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHENE DEISE DO NASCIMENTO OAB - MT19051/O (ADVOGADO(A))

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA VANDERLEIA RAMOS (EXECUTADO)

 

intimar a parte exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 15 de agosto de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000276-65.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE FONTANA NETTO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOKVA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à Junta Comercial, 

tendo em vista que tais documentos possuem caráter publico e a sua 

obtenção está acessível a todos, de modo que a diligência incumbe à 

própria parte, salvo se demonstrada a impossibilidade do reclamante 

conseguir as informações. Assim, INTIME-SE o exequente para, no prazo 

de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA ZANON LONDERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Tereza 

Zanon Londero em desfavor da Oi S.A., visando o recebimento de valores 

referente à condenação por indenização por danos morais. Devidamente 

intimada acerca do cumprimento de sentença, a parte executada deixou 

escoar o prazo, sem manifestação (30675520). No ID 31130414 a parte 

exequente requereu o prosseguimento da ação e requereu a penhora de 

ativos nas contas da executada. DECIDO. É de conhecimento público que 

parte executada encontra-se em recuperação judicial, cujo processo 

tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro sob o nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em junho de 2016, sendo que no 

dia 08/01/2018 foi concedida a recuperação judicial à Oi S.A. e 

homologado o plano de recuperação judicial. Registro que o Presidente do 

TJMT, por meio dos Ofícios Circulares nº 15/2018-DAP e nº 17/2018-DAP, 

ambos datados de 10 de abril de 2018, remeteu cópia de expedientes 

oriundos da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ (ofício nº 

240/2018/OF, de 13/03/2018 e ofício nº286/2018/OF, de 19/03/2018), para 

ciência. No ofício nº 240/2018/OF, o juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de 

Janeiro/RJ, solicitou que: "Solicito as necessárias providências a fim de 

que seja expedido AVISO referente ao processo de Recuperação Judicial 

do Grupo OI (proc. 0203711-65.2016.8.19.0001) para que chegue ao 

conhecimento dos seus subordinados órgãos julgadores que: 'Com a 

aprovação do plano de recuperação judicial do Grupo OI, permanece 

inalterada a decisão deste Juízo, confirmada pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro nos autos do AI 0034576-58.2016.8.19.0000, que 

permitiu a expedição de alvarás para liberação de valores 

espontaneamente depositados pelas Recuperandas antes de 21/06/2016, 

com a expressa finalidade de pagamentos de credores, bem como os 

valores depositados antes da referida data em execuções nas quais 

tenha havido preclusão ou trânsito em julgado de sentença de embargos à 

execução ou da decisão final de impugnação ao cumprimento de 

sentença’”. No ofício nº 286/2018/OF, o Juízo Universal também solicitou o 

seguinte: "Solicito as necessárias providências a fim de que seja expedido 

AVISO referente ao processo de Recuperação Judicial do Grupo OI (proc. 

0203711-65.2016.8.19.0001) para que chegue ao conhecimento dos seus 

subordinados órgãos julgadores que: 'Com a realização da Assembleia 

Geral de Credores realizada em 19.12.2017, os processos ajuizados em 

face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam suspensos podem 

retomar seu curso, sendo certo que aqueles que cuidam de créditos 

concursais (constituídos antes de 20.6.2016) deverão ser pagos na forma 

do plano aprovado, extinguindo-se, então, os processos em curso. Com 

relação aos créditos extraconcursais, as ações seguem seu curso 

natural, mas, na esteira do posicionamento da doutrina e da jurisprudência, 

os atos de constrição devem ser determinados pelo Juízo da 

Recuperação". Assim, os processos que tem por objeto créditos 

concursais (constituídos antes de 20/06/2016), deverão ser extintos e os 

créditos se sujeitarão aos critérios estabelecidos no plano de recuperação 

aprovado. Já no que tange aos processos que tem por objeto créditos 

extraconcursais, deverão prosseguir até a liquidação do crédito e o 

trânsito em julgado de eventual impugnação ao cumprimento de sentença 

ou embargos à execução, oportunidade em que deverá ser oficiado ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade do pagamento 

do crédito, uma vez que os atos de constrição devem ser efetuados 

exclusivamente pelo Juízo Universal, nos termos da pacífica jurisprudência 

do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL.COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 

competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017). G.n. No caso em apreço, verifica-se no 

caso dos autos, trata-se de crédito extraconcursais, uma vez que o fato 

gerador ocorreu em 28.08.2016, ou seja, não estão sujeitos à 

recuperação judicial, tratando-se, portanto, de créditos extraconcursais. 

Assim, considerando que já decorreu o prazo para a parte executada 

apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, deverá ser oficiado 

ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade do 

pagamento do crédito. Assim, não há como acolher o pedido do ID 

31130414, razão pela qual, indefiro o pedido. Ante do exposto, determino 

a expedição de ofício ao Juízo Universal (7ª Vara Empresarial do Rio de 

Janeiro/RJ) comunicando a necessidade de pagamento dos créditos 

extracorcursais objeto dos presentes autos. Para tanto, determino que a 

parte exequente apresente, no prazo de 15 dias, demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, observando que o termo ad quem 

para os calculo é a data do deferimento da recuperação judicial 

(21.06.2016). Após, oficie-se, conforme determinado, remetendo cópia da 

sentença (e eventual acórdão), da presente decisão e da memória de 

cálculo. Permaneçam os autos suspensos até que seja informada acerca 

da satisfação da dívida, ocasião em que o processo será extinto. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 24 

de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-49.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JASSON LENON DE MACEDO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT OAB - MT22097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. O 

reclamante opôs os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, afirmando que a 

sentença de Id 19773154 apresenta vício na medida em que julgou 
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improcedentes os pedidos da inicial com base em contrato que não foi 

juntado no processo. Afirma também que a negativação do seu nome 

ocorreu mais de cinco anos após o trancamento da matrícula, sendo 

omissa a sentença com relação a este fundamento. Para o cabimento dos 

embargos de declaração, imprescindível a presença de uma das causas 

descritas no art. 48 da Lei n. 9.099/95. Somente nesses casos é cabível a 

modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão 

que julga os embargos. No que tange à existência do contrato, verifico que 

não há vício na sentença ora embargada, que considerou o fato de ter o 

embargado colacionado trechos do contrato na sua contestação (Id 

19269340), tendo sido a matéria considerada para o julgamento. O 

embargante teve a oportunidade de refutar a existência, a validade ou a 

eficácia do contrato ora em discussão na sua impugnação, porém não o 

fez. Assim, o eventual inconformismo com o decidido na sentença deverá 

ser atacado por meio de recurso perante a Turma Recursal, dentro do 

prazo legal, e não a este juízo. Já com relação à prescrição, da análise 

dos autos, bem como da petição de Id 22574346, verifico que assiste 

razão ao embargante acerca da omissão do julgado, uma vez que, apesar 

deste Juízo ter julgado improcedentes os pedidos contidos na petição 

inicial, considerando a existência de relação contratual entre os 

reclamantes, nada deliberou acerca da matéria. Nesse aspecto é que 

reside o vício da omissão na decisão fustigada e que merece ser corrigida 

via embargos de declaração. ANTE O EXPOSTO, ACOLHO e JULGO 

PROCEDENTES os embargos, para SANAR A OMISSÃO apontada na r. 

sentença embargada. Passo agora a deliberar sobre pedido de 

reconhecimento de prescrição e o consequente dever de indenizar. 

Conforme informado na petição inicial o embargante efetuou a trancamento 

do curso oferecido pela reclamada no dia 8.7.2013, tendo a empresa 

embargada inserido seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no dia 

24.6.2018. Para comprovar suas alegações o embargante juntou com a 

petição inicial o comprovante de pagamento do trancamento da matrícula 

datado de 8.7.2013 (Id 17448353) e o extrato do Serasa constando a 

inserção ocorrida no dia 24.6.2018 (Id 17448350). Ocorre que, apesar de 

o reclamante informar que a inserção do nome dele nos órgãos de 

proteção ao crédito ter ocorrido há mais de cinco anos após o 

trancamento da matrícula a prova coligida nos autos demonstra situação 

diversa. Pelos documentos juntados pelo próprio embargante é possível 

verificar que o trancamento da matrícula ocorreu após o vencimento do 

boleto (dia 8.7.2013) e a inserção ocorreu em 4 anos e 10 meses após o 

trancamento. De acordo com o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, a 

pretensão da cobrança de dívidas líquidas constantes em documento 

particular, como no presente caso, é de cinco anos. Considerando que o 

marco da pretensão do embargado foi o trancamento da matrícula, teria ele 

até o dia 9.7.2018 para exigir o seu direito de crédito, e assim ele fez, 

tendo ele exercido este direito no dia 24.6.2018, ou seja, antes da 

ocorrência da prescrição. Verifica-se, portanto, que o embargado, não 

cometeu nenhuma conduta ilícita ao inserir o nome do embargante nos 

órgãos de proteção ao crédito, já que houve o reconhecimento do débito 

no presente feito e a inserção ocorreu antes da prescrição. ANTE O 

EXPOSTO, CONHEÇO dos embargos de declaração, apenas para 

reconhecer a omissão acima apontada, porém JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo na íntegra a sentença proferida. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000275-17.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KERLI SIMONE MEZOMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR OAB - MT21128/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO A parte reclamante propôs 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para que os promovidos fornecessem os 

medicamentos a que ficaram compelidos a fornecerem em virtude de 

sentença. Com a informação de que os promovidos não cumpriram com a 

obrigação de forma espontânea, em conformidade com a sentença 

proferida, e com o orçamento apresentado aos autos, teve o reclamado 

valores bloqueados e expedidos os competentes alvarás (cf. ID n. 

19315616), com a prestação de contas por parte da exequente, (cf. ID n. 

19186074 e 19436720). Sendo certo que o processo alcançou o seu 

objetivo é aplicável ao caso o disposto no Art. 924, II, do CPC. 3. 

DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, diante da satisfação da obrigação, 

OPINO POR JULGAR EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no Art. 924, II do 

CPC, por sentença, com resolução de mérito. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 de Abril de 2020. 

LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga MATRÍCULA: 40.669 Vistos etc. Trata-se 

de procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, 24 de Abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-84.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA BEZERRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

parte autora ajuizou a presente ação de obrigação de fazer com pedido de 

tutela antecipada em desfavor de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e o 

ESTADO DO MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, 

pleiteando que referidos entes públicos forneçam o FORNECIMENTO DE 

180 SERINGAS PRÉ VASADAS DE ENOXAPARINA DE 40 mg, que não 

possui condições financeiras para custear o tratamento cirúrgico, buscou 

ajuda través da Saúde Pública, porém, recebeu a resposta por meio de 

ofício que não existe prestador via SUS credenciado para a realização do 

referido procedimento, razão pela qual busca a obrigação de fornecimento 

de medicamentos. O Município de Tangará da Serra, na contestação em 

síntese, narra que a medicamento ENOXAPARINA não consta na lista da 

assistência farmacêutica do SUS e que a autora não demonstrou a 

necessidade do uso da referida medicação. Afirma que não há como o 
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Município suportar integralmente o ônus de custear procedimentos de alta 

complexidade, bem como adquirir medicamentos de alto custo diante da 

existência do pacto de gestão entre os entes federados. Afirma que o 

pleito autoral acarreta despesa não prevista em Lei orçamentária, pugna 

pela improcedência do pleito autoral. Em contestação, o Estado de Mato 

Grosso sustenta em síntese que a autora não demostrou a ineficácia do 

medicamento contemplado pelo SUS. Afirma que a concessão de tutelas 

individuais acaba por comprometer os recursos públicos destinados à 

realização da saúde pública. Afirma que a aplicação de multa diária em 

caso de descumprimento de medida judicial acaba por afronta ao Erário, 

por fim, pugna pela improcedência da demanda. Ab initio, rejeito as 

alegações de ausência de interesse processual e a inexistência da 

possibilidade jurídica do pedido. Cumpre mencionar, que o SUS, através de 

seus integrantes, a União, os Estados, Distrito Federal e Municípios, é 

compelido à prestação de serviços de saúde, sob os princípios da 

universalidade e integralidade. Nesse contexto, o dever da União, dos 

Estados e dos Municípios realizarem todos os procedimentos necessários, 

dentro das suas competências, ao benefício da saúde de seus cidadãos, 

tem matriz na Constituição Federal, tendo sido objeto de regulamentação 

na legislação infraconstitucional. Pois bem. Compulsando o feito, 

verifica-se que estão presentes os pressupostos objetivos de 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da 

ação, e, não havendo outras preliminares a apreciar, nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Imperiosa a procedência do pleito inicial, com 

o deferimento da realização do procedimento que necessita a parte 

autora, pois provou com os documentos encartados aos autos a sua 

necessidade. No tocante ao pedido formulado pela parte autora, faz-se 

necessário rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente 

o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. Com efeito, o art. 196 da Constituição Federal impõe ao Estado o 

dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde 

que objetivem a prevenção, redução e recuperação de doenças. O direito 

à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem 

em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 

6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. 

Demais disso, preceitua a Lei n.º 8.080/1990: Art.2º A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir 

a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 

sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e 

no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação. Assim, a Constituição Federal é clara ao dispor o direito à 

saúde como uma garantia fundamental, que não depende de demais 

normas, muito menos de delongas técnico-burocráticas para sua imediata 

aplicabilidade. Não se deve desconsiderar as regras públicas nesses 

casos, até em respeito ao princípio da independência dos poderes. No 

entanto, é possível ao Judiciário, na análise de cada caso concreto, fazer 

preponderar o direito à saúde e ao tratamento digno em cotejo com outros 

interesses do Estado. Eis a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de 

Justiça: ADMINISTRATIVO - MOLÉSTIA GRAVE - FORNECIMENTO 

GRATUITO DE MEDICAMENTO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - DEVER DO 

ESTADO - MATÉRIA FÁTICA DEPENDENTE DE PROVA. 1. Esta Corte tem 

reconhecido aos portadores de moléstias graves, sem disponibilidade 

financeira para custear o seu tratamento, o direito de receber 

gratuitamente do Estado os medicamentos de comprovada necessidade. 

Precedentes. 2. O direito à percepção de tais medicamentos decorre de 

garantias previstas na Constituição Federal, que vela pelo direito à vida 

(art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios o seu cuidado (art. 23, II), bem como a organização 

da seguridade social, garantindo a "universalidade da cobertura e do 

atendimento" (art. 194, parágrafo único, I). 3. A Carta Magna também 

dispõe que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196), sendo 

que o "atendimento integral" é uma diretriz constitucional das ações e 

serviços públicos de saúde (art. 198). 4. O direito assim reconhecido não 

alcança a possibilidade de escolher o paciente o medicamento que mais se 

adeqüe ao seu tratamento. 5. In casu, oferecido pelo SUS uma segunda 

opção de medicamento substitutivo, pleiteia o impetrante fornecimento de 

medicamento de que não dispõe o SUS, sem descartar em prova 

circunstanciada a imprestabilidade da opção ofertada. 6. Recurso 

ordinário improvido. (RMS 28.338/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2009, DJe 17/06/2009). Além de o 

Direito à Saúde ser norma Constitucional auto-aplicável, com morada 

constitucional, conforme demonstrado, devo consignar que não há 

qualquer distinção entre os entes federativos quanto à responsabilidade 

na concessão de medicamentos e tratamentos médicos, já que a 

responsabilidade civil dos entes federativos é solidária. Essa solidariedade 

é de custeio e de promoção, incluindo realização de cirurgia a pacientes 

necessitados, serviços de saúde em geral, consultas médicas, e 

fornecimento de medicamentos e produtos à proteção da saúde. Nesse 

sentido, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo 

o qual o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade 

solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer 

deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo 

passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos 

adequado para tratamento de saúde". (STJ, AgInt no REsp 1629196/CE, 

Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2017, DJe 29/03/2017). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO 

FEDERAL.1. As matérias reputadas omissas pelo recorrente - 

necessidade da medicação e sua inclusão em lista do SUS - foram 

enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos motivos, não há falar 

em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto 

aludidas questões foram decididas com fundamentos claros, nos limites da 

lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas dos elementos 

fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da medicação que se 

pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida vedada em sede de 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da responsabilidade 

solidária e da competência comum dos entes federados, de forma que 

qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto seja a tutela à 

saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento?. (AgRg no AREsp 

532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/09/2014, DJe 26/09/2014). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes 

federados, solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua 

promoção e proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se 

falar em violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em 

violação aos princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o 

direito de acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem estar 

daqueles que necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não 

ser pelas vias judiciais. Não se trata, ademais, de conferir tratamento 

desigual da parte reclamante em relação aquele cidadão que está na fila 

do SUS, pois todos estes também merecem tratamento digno, devendo 

toda a política pública atender à sociedade visando à dignidade da pessoa 

humana. O reclamado invoca as normativas do SUS para eximir-se da sua 

responsabilidade, o que, entende-se, não merece prosperar, porque 

nenhuma norma infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a 

norma constitucional que dá a solidariedade dos entes da nação na 

promoção da saúde. De outra banda, registra-se que a impossibilidade de 

se onerar a municipalidade somente pode servir de condicionante à 

efetividade dos direitos sociais, desde que devidamente demonstrado nos 

autos a falta de disposição econômica, e depois de efetuada uma análise 

casuística da pretensão judicializada acerca da razoabilidade do pedido 

deduzido pela parte reclamante frente à sociedade. Evidentemente, o 

direito à vida, à saúde e à dignidade humana deve prevalecer, ainda que 

em detrimento do erário. Impertinente, ainda, o pedido de revogação da 

aplicação de multa diária, posto que não houve aplicação de multa na 

decisão que antecipou os efeitos da tutela. Ao contrário do alegado pelos 

requeridos, torna-se imprescindível a fixação de multa diária para o 

cumprimento da liminar e, caso descumprido, promover o sequestro de 

verbas públicas, já que tais mecanismos se mostram mais eficazes para 

compelir o Estado a cumprir as decisões judiciais, garantindo-se em tempo 

hábil a tutela da qual carece a parte autora. Portanto, não há qualquer 

óbice à imposição de astreintes e, em ultimaratio, o sequestro de verbas 
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públicas. Ainda, consta nos autos que o procedimento vindicado foi 

realizado na rede privada face o descumprimento da liminar por parte dos 

entes públicos, após apresentação de orçamentos, mediante a liberação 

dos valores bloqueados via Alvará (cf. ID n. 18605808). 3. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO em favor da parte autora para o fim de condenar definitivamente o 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e o ESTADO DE MATO GROSSO, 

solidariamente, a fornecerem à parte reclamante PROCEDIMENTO 

FORNECIMENTO DE 180 SERINGAS PRÉ VASADAS DE ENOXAPARINA DE 

40 mg conforme prescrição médica, pelo valor máximo de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Deixo expressamente ressaltado que, em caso de 

eventual cumprimento de sentença, esta deverá observar o valor máximo 

acima informado, de 60 (sessenta) salários mínimos, que é o limite do valor 

das causas que tramitam neste Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Defere-se o benefício de Justiça Gratuita. Opino ainda, por intimar a parte 

reclamante para que no prazo de 10 dias faça a prestação de contas de 

todos os valores levantados, demonstrando de forma analítica o valor e os 

materiais utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado e, em 

caso de descumprimento da presente determinação, comunique-se 

imediatamente o Ministério Público, para que sejam tomadas as 

providências cabíveis. Com espeque no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julga-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

confirmando a decisão de antecipação de tutela nos moldes dessa 

sentença. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 de Abril de 2020. LIVRADA A. 

GAETE Matrícula nº 40.669 Juíza Leiga. Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de Abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA FRANCISCA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte executa informa o cumprimento da obrigação 

(cf. ID nº 24072557 e 24072562). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente e inexistindo 

requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre magistrado 

(cf.ID nº 24341663 ), necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex 

positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por 

julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado Tangará da Serra/MT, 24 de Abril de 2020. 

LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de Abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001852-30.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANGOLA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

DJHOVANE PIRES MARTINS OAB - MT27164-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CBC BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e não 

havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Para os consumidores é possível a “facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6°, 

VIII, Lei 8.078/1990). Neste ínterim, reputo que as afirmações da parte 

autora são verossímeis, bem como se mostra o consumidor parte frágil e 

hipossuficiente nessa relação de consumo, não possuindo conhecimento 

específico sobre os serviços prestados pela ré e nem meios de constituir 

amplo acervo probatório. Dito isso, aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, inverte-se o ônus da prova. Ab initio, afasto a 

preliminar de falta de interesse de agir da parte Autora, em razão da 

ausência de requerimento administrativo para a solução da controvérsia. 

Todavia, não há necessidade de prévio requerimento administrativo para 

que a provimento jurisdicional seja necessário e útil. Deste modo, rejeito a 

preliminar. Depreende-se dos autos que a parte autora foi negativada por 

ordem da ré por dívida que totaliza a monta de R$ 8.430,81(oito mil 

quatrocentos e trinta reais e oitenta e um centavos), como prova certidão 

de restrição anexa aos autos. Afirma que adquiriu produtos da ré e ao 

receber as mercadorias constatou que lhe foi enviado quantidade superior 
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ao pedido solicitado. Narra que entrou em contato com a Ré, e devolveu os 

produtos. Porém, a requerida realizou a inclusão de seu nome no cadastro 

de devedores se mostrou indevida e, consequentemente, causou-lhe 

danos de ordem moral. A ré, em síntese, que toda a operação de venda e 

compra foi realizada diretamente com a empresa VTG consultoria. Alega 

que inexistência de de nexo causal e que a autora não logrou êxito em 

comprovar o dano moral que daria azo aos pedidos contidos na inicial. 

Pugna pela improcedência da demanda; Diante dessa negativa, caberia à 

ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da autora, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, porque inviável 

a produção de prova negativa. Entretanto, a ré, em sua defesa, nenhum 

contrato ou documento apresenta justificando os débitos cobrados, 

tampouco demostra que a venda realizada foi com terceira empresa. 

Sequer junta “telas” sistêmicas que, de forma indiciária, demonstrariam a 

solicitação dos produtos em quantidade maior. Diante dessas 

particularidades, entendo inexistir negócio jurídico válido e eficaz apto a 

ensejar as cobranças em nome da parte autora. Aliás, é oportuno 

consignar que o risco do negócio jurídico corre por conta exclusiva do 

fornecedor de serviços, não podendo o consumidor responder por 

eventual falhas na prestação dos serviços, devendo munir-se o 

fornecedor de todas as ferramentas necessárias para evitá-las, 

absorvendo os danos decorrentes da sua atividade. Por tudo isso, 

ausente à comprovação de que os produtos excedentes foram de fato 

solicitados, conclui-se pela sua inexistência, sendo procedente a 

declaração de inexistência do débito pretendida, bem como a 

inexigibilidade de quaisquer valores relacionados ao contrato em questão. 

Neste contexto, inexistindo contrato entabulado entre as partes, a inclusão 

indevida no cadastro de devedores ocasionou danos de ordem moral 

suportados pela parte autora, que prescindem de comprovação fática, na 

forma da iterativa jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça[5]. E, 

considerando-se as circunstâncias do caso, de lesão aos direitos da 

personalidade do autor (especialmente à sua imagem e nome), a condição 

econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, o caráter pedagógico da condenação, entende-se que o 

valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais a ser pago pela 

ré é justo. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) Condenar a ré ao 

pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos 

morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida – (cf. súmula 

54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (cf. 

súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade 

extracontratual. Mantém-se a antecipação dos efeitos da tutela 

anteriormente deferida, tornando definitiva a obrigação de fazer. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2020 LIVRADA A. GAETE 

Juíza Leiga Matrícula 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] [...] 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). [...] (AgInt no AREsp 1214839/SC, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

26/02/2019, DJe 08/03/2019)
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PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Para os consumidores é possível a “facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6°, 

VIII, Lei 8.078/1990). Neste ínterim, reputo que as afirmações do autor são 

verossímeis, bem como se mostra o consumidor parte frágil e 

hipossuficiente nessa relação de consumo, não possuindo conhecimento 

específico sobre os serviços prestados pela ré e nem meios de constituir 

amplo acervo probatório. Dito isso, aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, inverte-se o ônus da prova. Em síntese, o autor 

narra que solicitou o cancelamento do serviço de fornecimento de energia 

da unidade consumidora após o vencimento do contrato de locação, para 

tanto informou o protocolo de atendimento n. 3046523. Entretanto, afirma 

que após o referido cancelamento do serviço recebeu nova fatura de 

serviços, situação que, posteriormente, gerou sua inclusão no cadastro 

de devedores. Por tal razão pleiteia a exclusão de seu nome do cadastro 

de inadimplentes, reparação por danos de ordem moral em face dos 

requeridos. Em contestação da primeira ré ALUG ADMINISTRADORA DE 

BENS alegou sua ilegitimidade passiva ad causam, que somente possuiu 

relação de locação de imóvel no período de 09 de fevereiro de 2015 a 09 
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de fevereiro de 2016. Afirma que não possui responsabilidade pelo evento 

danoso, pugna pela improcedência da demanda. A segunda requerida 

ENERGISA S/A, ao seu turno, alegou que apesar do pedido de 

desligamento não foi possível em razão do imóvel se encontrava fechado, 

motivo pelo qual a unidade consumidora permaneceu ativa e gerando 

faturas. Narra que a negativação foi devida diante do inadimplemento, que 

não houve a pratica de conduta ilícita por parte da ré, que a situação 

enfrentada não configura em danos morais, pugna pela improcedência da 

demanda. Pois bem. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, 

tenho que a presente ação desafia a extinção, sem resolução do mérito, 

ante a flagrante ilegitimidade passiva da parte ré ALUG ADMINISTRADORA 

DE BENS. Explico, a inscrição no cadastro de inadimplentes foi realizada 

pela ENERGISA S/A, assim, seria a concessionaria legitimada passiva in 

casu, razão pela qual entendo pela improcedência de condenação a título 

de danos morais em desfavor deste promovido. Diante da afirmação de 

inexistência de dívida e negativação indevida, cabe à ré ENERGISA S/A 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da parte autora, 

nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Neste sentido, mutatis mutandis, é o posicionamento da Turma 

Recursal Única do Estado do Mato Grosso: [...] Se o consumidor alega que 

solicitou o cancelamento do serviço de telefonia, compete à empresa 

prestadora do serviço comprovar, por meio de fatura, a existência de 

eventuais dívidas pendentes, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu. 

Incidência do art. 6º, VIII, do CDC. [...]. (RI 562/2013, DR. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013) (grifo nosso). . Entrementes, é 

preciso reconhecer que a empresa ré não se desincumbiu de seu ônus 

probatório em demonstrar a inexistência da solicitação de cancelamento 

do serviço. Tal prova seria de fácil produção, bastaria que a empresa ré 

juntasse aos autos documentos referente ao número do protocolo de 

atendimento informado pelo autor[5]. Portanto, resta demonstrado que 

houve cobrança indevida após o cancelamento do serviço , 

consequentemente, a inclusão do autor no cadastro de inadimplentes em 

se mostra ilegítima e ensejadora de reparação pelos danos morais in re 

ipsa decorrentes da falha na prestação do serviço em questão. 

Sublinha-se que a inclusão indevida decorrente de débito inexistente 

consubstancia hipótese de ofensa presumida à honra e ao bom nome da 

pessoa, razão pela qual prescinde de prova de sua ocorrência[6]. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, 

opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na 

inicial para A) condenar a ré ENERGISA S/A ao pagamento ao autor do 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais pela 

negativação indevida, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso – data da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ), 

e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – 

STJ). B) Opino pela improcedência da ré ALUG ADMINISTRADORA DE 

BENS LTDA. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se 

a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 de Abril de 

2020. LIVRADA A GAETE Juíza Leiga Matrícula: 40.669 Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de Abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] Nesse sentido: “[...] 1. Na hipótese em que o consumidor afirme que 

cancelou o plano de Telefonia fone/internet/banda larga, contratado junto à 

operadora de telefonia ré, declinando, inclusive, o número do protocolo do 

atendimento no qual o cancelamento teria sido concretizado, compete à 

fornecedora do serviço desconstituir tal assertiva. Não desconstituindo, 

de rigor é a procedência da ação, mantendo incólume a sentença de piso 

que bem analisou os fatos e aplicou os fundamentos legais prescritos à 

espécie.2. O consumidor que tem seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes por dívida oriunda de contrato cancelado, deve ser 

indenizado pelos danos morais sofridos. Presume-se a lesão a direito de 

personalidade e, portanto, existência de danos morais, nos casos de 

inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. 

Trata-se do chamado dano ‘in re ipsa’. 3. O valor da indenização por dano 

moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a 

compensação do ofendido e a punição do ofensor. Estando de acordo 

com tais preceitos não há o que minorar o valor arbitrado na sentença 

recorrida. 4. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de 

apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.5. Por 

imposição de norma ‘cogente’ do CPC, aplica-se, de oficio, a majoração 

dos honorários pelos serviços desempenhados pelo advogado em grau de 

recurso, os alcunhados de ‘recursais’. (Ap 71008/2017, , SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 

28/07/2017)”. [6] [...] Nas ações declaratórias negativas, em que uma das 

partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da 

realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, 

surge a obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção 

indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente 

de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra 

e ao bom nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser 

arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão 

da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. (Ap 7617/2015, , PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 

10/12/2018)
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PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 31436214). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 
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Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 24 de Abril de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 24 de Abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-74.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JONES FERREIRA TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS OAB - MT13900-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001959-74.2019.8.11.0055 Reclamante: ALAN JONES FERREIRA 

TEODORO Reclamado: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Sem preliminares, passo à análise do mérito. 

O Reclamante alega na petição inicial que é cliente do Reclamado e que 

teve cheques devolvidos por insuficiência de fundos, quitadas e 

resgatadas posteriormente direto com os credores, buscando a instituição 

para exclusão do CCF (cadastro de emitentes de cheque sem fundo). 

Argumenta que foi informado que o procedimento custaria o importe de R$ 

158,55 (cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), pelo 

que depositou tais valores na conta corrente para serem debitadas 

automaticamente, no entanto, passou a receber cobranças sendo 

informado que as pendências originavam de taxas que se encontravam 

pendentes de pagamento, o que não concorda. Pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos, exclusão do nome de órgãos de proteção ao 

crédito e indenização por danos morais. O Reclamado, em defesa, alega 

que o valor depositado pelo Reclamante não foi suficientes a cobrir o valor 

pela exclusão do CCF e as demais taxas bancárias, pelo que agiu no 

exercício regular do direito, inexistindo dever de indenizar. Importante 

consignar, de plano, que da análise do processo e dos documentos 

acostados à petição inicial verifica-se que não assiste razão ao 

Reclamante. Primeiramente, verifica-se que o Reclamante efetuou o 

depósito do valor de R$ 118,00 na data de 19/02/2019 e de R$ 60,00 na 

data de 20/09/2019, no entanto, diversamente do alegado pelo 

Reclamante, a exclusão do CCF não se tratava da única taxa a ser 

debitada, havendo tarifas de pacote mensal conforme extrato de ID. 

28345241, as quais não foram quitadas pelo Reclamante. A cobrança de 

qualquer espécie de tarifa pela manutenção da conta corrente ativa por 

parte das instituições bancárias não se revela abusiva, mormente quando 

essa cobrança tem previsão contratual. A ausência de movimentação da 

conta corrente não implica na ilegalidade da cobrança, porque a sua 

manutenção erige-se como verdadeira prestação de serviço posta à 

disposição do correntista. Dessa forma, a simples ausência de 

movimentação da conta corrente não impede o banco de cobrar a tarifa de 

manutenção, direito que só se extingue, por óbvio, com o encerramento da 

conta corrente que, como cediço, não se encerra automaticamente 

quando o correntista deixa de movimentá-la, mas só a partir de 

requerimento expresso. Corroborando: Ementa: AGRAVO INTERNO. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. APLICAÇÃO DO 

ART. 932 DO CPC. CONTA CORRENTE. SALDO DEVEDOR. REGISTRO 

NEGATIVO. REGULARIDADE O correntista pode encerrar conta corrente 

de depósitos à vista, mas a providência exige comunicação expressa à 

instituição financeira, como regulado pelo banco central do brasil na 

resolução nº 2.025/93 (atualizada pela resolução nº 2.747/00). A partir da 

comunicação é que passa a ser irregular lançamentos que venham a ser 

feitos por eventos subsequentes. O correntista que não encerra a conta 

ou deixa de quitar o saldo devedor comprometido até a data de 

encerramento não faz jus à declaração de inexistência do débito, 

cancelamento de inscrição ou reparação por dano moral. - Circunstância 

dos autos em que a autora não fez prova da comunicação; e se impõe 

manter a decisão do relator por adequada aplicação da regra contida no 

art. 932, I do CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo Interno, Nº 

70083987925, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 14-04-2020). Desta feita, 

inexiste falha na prestação de serviço do Reclamado, sendo o dano 

causado por culpa exclusiva do Reclamante, o qual não teve a cautela 

necessária, rompendo-se o nexo causal (art. 14, § 3º, II, do CDC). Logo, 

não tendo o Reclamante produzido provas atinentes aos fatos alegados 

na inicial que demonstrem responsabilidade do Reclamado nos fatos 

narrados, não vejo como confirmar a ocorrência dos danos mencionados. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS formulados na inicial, 

determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta 

decisão. Revogo a liminar concedida no ID. 23749998. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 
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Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002426-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILAINE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

parte autora ajuizou a presente ação de obrigação de fazer com pedido de 

tutela antecipada em desfavor de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e o 

ESTADO DO MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, 

pleiteando que referidos entes públicos forneçam o FORNECIMENTO 

ENOXAPARINA DE 40 mg, que não possui condições financeiras para 

custear o tratamento cirúrgico, buscou ajuda través da Saúde Pública, 

porém, recebeu a resposta por meio de ofício que não existe prestador via 

SUS credenciado para a realização do referido procedimento, razão pela 

qual busca a obrigação de fornecimento de medicamentos. O Município de 

Tangará da Serra, na contestação em síntese, narra que a medicamento 

ENOXAPARINA não consta na lista da assistência farmacêutica do SUS e 

que a autora não demonstrou a necessidade do uso da referida 

medicação. Afirma que não há como o Município suportar integralmente o 

ônus de custear procedimentos de alta complexidade, bem como adquirir 

medicamentos de alto custo diante da existência do pacto de gestão entre 

os entes federados. Afirma que o pleito autoral acarreta despesa não 

prevista em Lei orçamentária, pugna pela improcedência do pleito autoral. 

Em contestação, o Estado de Mato Grosso sustenta em síntese que a 

autora não demostrou a ineficácia do medicamento contemplado pelo SUS. 

Afirma que a concessão de tutelas individuais acaba por comprometer os 

recursos públicos destinados à realização da saúde pública. Afirma que a 

aplicação de multa diária em caso de descumprimento de medida judicial 

acaba por afronta ao Erário, por fim, pugna pela improcedência da 

demanda. Ab initio, rejeito as alegações de ausência de interesse 

processual e a inexistência da possibilidade jurídica do pedido. Cumpre 

mencionar, que o SUS, através de seus integrantes, a União, os Estados, 

Distrito Federal e Municípios, é compelido à prestação de serviços de 

saúde, sob os princípios da universalidade e integralidade. Nesse 

contexto, o dever da União, dos Estados e dos Municípios realizarem 

todos os procedimentos necessários, dentro das suas competências, ao 

benefício da saúde de seus cidadãos, tem matriz na Constituição Federal, 

tendo sido objeto de regulamentação na legislação infraconstitucional. Pois 

bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo outras preliminares a 

apreciar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Imperiosa a 

procedência do pleito inicial, com o deferimento da realização do 

procedimento que necessita a parte autora, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. No tocante ao 

pedido formulado pela parte autora, faz-se necessário rememorar o 

disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 

1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa 

humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à 

vida, como um dos direitos fundamentais do homem. Com efeito, o art. 196 

da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso 

universal e igualitário às ações de saúde que objetivem a prevenção, 

redução e recuperação de doenças. O direito à vida, por sua vez, inserido 

no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o 

prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à 

saúde, como corolário próprio e fundamental. Demais disso, preceitua a 

Lei n.º 8.080/1990: Art.2º A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 

formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 

redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento 

de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e 

aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Assim, a 

Constituição Federal é clara ao dispor o direito à saúde como uma garantia 

fundamental, que não depende de demais normas, muito menos de 

delongas técnico-burocráticas para sua imediata aplicabilidade. Não se 

deve desconsiderar as regras públicas nesses casos, até em respeito ao 

princípio da independência dos poderes. No entanto, é possível ao 

Judiciário, na análise de cada caso concreto, fazer preponderar o direito à 

saúde e ao tratamento digno em cotejo com outros interesses do Estado. 

Eis a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO - MOLÉSTIA GRAVE - FORNECIMENTO GRATUITO DE 

MEDICAMENTO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - 

MATÉRIA FÁTICA DEPENDENTE DE PROVA. 1. Esta Corte tem reconhecido 

aos portadores de moléstias graves, sem disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento, o direito de receber gratuitamente do Estado os 

medicamentos de comprovada necessidade. Precedentes. 2. O direito à 

percepção de tais medicamentos decorre de garantias previstas na 

Constituição Federal, que vela pelo direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde 

(art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios o seu 

cuidado (art. 23, II), bem como a organização da seguridade social, 

garantindo a "universalidade da cobertura e do atendimento" (art. 194, 

parágrafo único, I). 3. A Carta Magna também dispõe que "A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação" (art. 196), sendo que o "atendimento 

integral" é uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de 

saúde (art. 198). 4. O direito assim reconhecido não alcança a 

possibilidade de escolher o paciente o medicamento que mais se adeqüe 

ao seu tratamento. 5. In casu, oferecido pelo SUS uma segunda opção de 

medicamento substitutivo, pleiteia o impetrante fornecimento de 

medicamento de que não dispõe o SUS, sem descartar em prova 

circunstanciada a imprestabilidade da opção ofertada. 6. Recurso 

ordinário improvido. (RMS 28.338/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2009, DJe 17/06/2009). Além de o 

Direito à Saúde ser norma Constitucional auto-aplicável, com morada 

constitucional, conforme demonstrado, devo consignar que não há 

qualquer distinção entre os entes federativos quanto à responsabilidade 

na concessão de medicamentos e tratamentos médicos, já que a 

responsabilidade civil dos entes federativos é solidária. Essa solidariedade 

é de custeio e de promoção, incluindo realização de cirurgia a pacientes 

necessitados, serviços de saúde em geral, consultas médicas, e 
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fornecimento de medicamentos e produtos à proteção da saúde. Nesse 

sentido, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo 

o qual o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade 

solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer 

deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo 

passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos 

adequado para tratamento de saúde". (STJ, AgInt no REsp 1629196/CE, 

Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2017, DJe 29/03/2017). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO 

FEDERAL.1. As matérias reputadas omissas pelo recorrente - 

necessidade da medicação e sua inclusão em lista do SUS - foram 

enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos motivos, não há falar 

em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto 

aludidas questões foram decididas com fundamentos claros, nos limites da 

lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas dos elementos 

fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da medicação que se 

pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida vedada em sede de 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da responsabilidade 

solidária e da competência comum dos entes federados, de forma que 

qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto seja a tutela à 

saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento?. (AgRg no AREsp 

532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/09/2014, DJe 26/09/2014). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes 

federados, solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua 

promoção e proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se 

falar em violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em 

violação aos princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o 

direito de acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem estar 

daqueles que necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não 

ser pelas vias judiciais. Não se trata, ademais, de conferir tratamento 

desigual da parte reclamante em relação aquele cidadão que está na fila 

do SUS, pois todos estes também merecem tratamento digno, devendo 

toda a política pública atender à sociedade visando à dignidade da pessoa 

humana. O reclamado invoca as normativas do SUS para eximir-se da sua 

responsabilidade, o que, entende-se, não merece prosperar, porque 

nenhuma norma infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a 

norma constitucional que dá a solidariedade dos entes da nação na 

promoção da saúde. De outra banda, registra-se que a impossibilidade de 

se onerar a municipalidade somente pode servir de condicionante à 

efetividade dos direitos sociais, desde que devidamente demonstrado nos 

autos a falta de disposição econômica, e depois de efetuada uma análise 

casuística da pretensão judicializada acerca da razoabilidade do pedido 

deduzido pela parte reclamante frente à sociedade. Evidentemente, o 

direito à vida, à saúde e à dignidade humana deve prevalecer, ainda que 

em detrimento do erário. Impertinente, ainda, o pedido de revogação da 

aplicação de multa diária, posto que não houve aplicação de multa na 

decisão que antecipou os efeitos da tutela. Ao contrário do alegado pelos 

requeridos, torna-se imprescindível a fixação de multa diária para o 

cumprimento da liminar e, caso descumprido, promover o sequestro de 

verbas públicas, já que tais mecanismos se mostram mais eficazes para 

compelir o Estado a cumprir as decisões judiciais, garantindo-se em tempo 

hábil a tutela da qual carece a parte autora. Portanto, não há qualquer 

óbice à imposição de astreintes e, em ultimaratio, o sequestro de verbas 

públicas. Ainda, consta nos autos que o procedimento vindicado foi 

realizado na rede privada face o descumprimento da liminar por parte dos 

entes públicos, após apresentação de orçamentos, mediante a liberação 

dos valores bloqueados via Alvará (cf. ID n. 16647373) e que a parte 

promovente prestou contas dos valores liberados (ID n. 16942770 e 

16942770). 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO em favor da parte autora para o 

fim de condenar definitivamente o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e o 

ESTADO DE MATO GROSSO, solidariamente, a fornecerem à parte 

reclamante FORNECIMENTO DE ENOXAPARINA DE 40 mg conforme 

prescrição médica, pelo valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Deixo expressamente ressaltado que, em caso de eventual cumprimento 

de sentença, esta deverá observar o valor máximo acima informado, de 60 

(sessenta) salários mínimos, que é o limite do valor das causas que 

tramitam neste Juizado Especial da Fazenda Pública. Defere-se o benefício 

de Justiça Gratuita. Com espeque no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julga-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

confirmando a decisão de antecipação de tutela nos moldes dessa 

sentença. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 de Abril de 2020. LIVRADA A. 

GAETE Matrícula nº 40.669 Juíza Leiga. Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de Abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002070-58.2019.8.11.0055 Reclamante: LUAN DOS SANTOS CORREIA 

Reclamado: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Sem preliminares, passo à análise do mérito. 

O Reclamante alega na petição inicial que possui financiamento com a 
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parte Reclamada e que renegociou todo o débito final para pagamento em 

uma única parcela em 07/2019, quitando integralmente no prazo de 

vencimento, recebendo posteriormente ligações de cobrança, informando 

o pagamento e que poderiam ser desconsideradas as cobranças. Afirma 

que, ainda assim, seu nome foi inserido em órgãos de proteção ao crédito, 

pugnando liminarmente pela exclusão do nome de órgãos de proteção ao 

crédito, e meritoriamente pela declaração de inexistência de débitos e 

indenização por danos morais. Em defesa, a Reclamada sustenta que 

trata-se de boleto fraudado, sendo legítima a inscrição dos dados do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, tratando-se de culpa 

exclusiva de terceiro e do consumidor. No caso, tratando-se de relação de 

consumo, na qual a Reclamada encontra-se mais apto a provar o 

insucesso da demanda do que o Reclamante demonstrar a sua 

procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Nesse sentido, competia à reclamada demonstrar que o reclamante 

equivocou-se em fazer o pagamento por meio de instrumento inidôneo, 

conforme afirma na contestação. Ocorre que o reclamante afirma na 

petição inicial que o boleto que lhe foi enviado para quitação do contrato 

foi obtido por meio de atendimento eletrônico (e-mail 

bvassessoria0@gmail.com) oficial da reclamada. Em razão disso, para ver 

constituída essa alegação, deveria a reclamada demonstrar que o referido 

canal, onde foi obtido o documento de quitação, não seria de sua 

titularidade ou que não seria o meio adequado para tanto. No entanto, a 

reclamada nem sequer impugna, na contestação, que a via utilizada pelo 

reclamante para negociação do saldo pendente e obtenção do documento 

de quitação seria inidônea. Resume-se apenas a dizer que o documento 

seria fruto de fraude perpetrada por terceiro. Porém, em razão da 

ausência de impugnação nesse sentido, a única conclusão possível é no 

sentido de que a negociação foi travada com funcionário da requerida e 

que o boleto foi obtido por canal de atendimento oficial. Partindo-se dessa 

premissa, evidente que, se algum erro ocorreu, este se deveu à conduta 

de funcionário da própria requerida. Importa salientar que se houve algum 

prejuízo para a Reclamada, essa deve procurar o ressarcimento daqueles 

que lhe causaram o prejuízo, porém, não pode pretender que o 

consumidor reste prejudicado mormente porque o risco da atividade é do 

fornecedor. O que se vê nos autos é que o Reclamante agiu de boa-fé, de 

forma que se houve falha na segurança da empresa, permitindo que 

funcionário mantivesse contato com o Reclamante e lhe enviasse boleto 

para quitação em nome da Reclamada, tal situação está inserida no risco 

da sua atividade. Assim, entendo que se o Reclamante comprovou o 

pagamento do boleto de quitação e se o contato para envio desse boleto 

partiu da Reclamada, deve ser o contrato considerado quitado. Outrossim, 

o Reclamante já havia efetuado o pagamento do valor que acreditava, 

legitimamente, ser o pagamento da quitação. Porém apesar disso a 

Reclamada seguiu cobrando e sequer averiguou o que de fato poderia ter 

ocorrido, limitando-se a cobrar e ameaçar negativar o Reclamante. 

Compulsando os autos, verifico que o terceiro que entrou em contato com 

o autor e se identificou como preposto do banco demandado tinha 

informações específicas acerca do contrato firmado entre as partes, 

evidenciando a falha no dever de segurança da instituição financeira ao 

permitir o acesso de falsários a tais dados, o que enseja a sua 

responsabilização de forma objetiva. Nesse sentido, o entendimento das 

Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE DE 

TERCEIRO NA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FALHA 

NO DEVER DE SEGURANÇA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

RISCO DA ATIVIDADE. PARTE AUTORA QUE COMPROVOU OS FATOS 

CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008012957, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 29/11/2018) 

(GRIFO NOSSO) RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO DECORRENTE DE INVASÃO DE SISTEMA 

DA EMPRESA CREDORA. PAGAMENTO DO BOLETO FALSIFICADO 

EFETUADO PELA AUTORA QUE DESCONHECIA A FRAUDE DE TERCEIRO. 

PROTESTO INDEVIDO DO BOLETO ORIGINAL. DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RÉU PARA RESPONDER 

PELOS DANOS CAUSADOS À AUTORA, EIS QUE AGIU COMO MERO 

MANDATÁRIO AO LEVAR A PROTESTO O BOLETO ORIGINAL. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 STJ AO PRESENTE CASO. 

RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA CREDORA. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. - SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006224752, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 27/10/2016) (GRIFO 

NOSSO) INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE DÍVIDA 

ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA 

QUANTIA PELO CREDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

INOCORRÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, POR CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DEVER DE RESTITUIR A IMPORTÂNCIA 

ADIMPLIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005769328, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 12/11/2015) (GRIFO 

NOSSO) Deste modo, evidenciado o pagamento realizado pela parte 

autora, e tendo sido vítima de fraude perpetrada por falsário que seria seu 

funcionário ou terceiro que teve acesso ao sistema da instituição 

financeira, mostra-se acertada a desconstituição dos débitos cobrados. 

Ressalto que no presente caso, o banco não comprovou a culpa exclusiva 

do Reclamante, e também há de se considerar que a fraude perpetrada foi 

realizada com a participação de terceiros, porém tal fato não exclui a 

responsabilidade do Reclamado na referida transação. Isto porque, não 

existem dados técnicos que afirmem, com absoluta certeza, que o sistema 

é infalível, consistindo em risco que as instituições financeiras têm a 

obrigação de assumir em situações que não se tenha apurado exclusiva 

culpa dos consumidores nas operações em que apresente suspeita de 

fraude. Assim, não tendo o Reclamado se desincumbido do ônus 

probatório que lhe incumbia, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, 

aceito como verdadeiros os fatos narrados pelo Reclamante. Desta feita, 

resta evidenciada falha na prestação do serviço por parte do Reclamado, 

tendo em vista que inscreveu os dados do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito em razão de fraude cometida no boleto pago, devendo 

reparar os danos a ele causados, pois estes sem duvida ultrapassam a 

barreira do mero aborrecimento. Corroborando: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. Dano Moral. Cartão de crédito. Fatura quitada. Apontamento 

indevido em cadastros de inadimplentes. Dano moral presumido. Dano in re 

ipsa. Indenização devida. Alegação do réu de ocorrência de falsificação 

do código de barras da fatura. Pretensão de afastamento do ilícito por 

culpa exclusiva do autor. Descabimento. Fraude reconhecida pela própria 

instituição financeira. Inteligência do art. 14 do CDC. Ausência de prova de 

culpa exclusiva do consumidor. Sentença mantida. Recurso não provido. 

DANOS MORAIS. Majoração. Cabimento. Fixação valor compatível com os 

danos suportados pelo autor, em observância aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Recuso adesivo parcialmente provido. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração do percentual que se justifica 

para melhor remunerar o trabalho do advogado. Fixação em conformidade 

com o art. 20, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. Recurso adesivo 

parcialmente provido. RECUSO DO RÉU NÃO PROVIDO E PROVIDO O DO 

A U T O R .  ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 7 8 7 9 4 7 2 0 1 4 8 2 6 0 1 0 0  S P 

1007879-47.2014.8.26.0100, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de 

Julgamento: 04/03/2015, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 06/03/2015). Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos para: 1 – DECLARAR a inexigibilidade do 

débito discutido na presente demanda; 2 - CONDENAR o Reclamado a 

indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da 

citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 
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9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002480-19.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NICE MARINO DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 31493332). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 24 de Abril de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 24 de Abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-32.2018.8.11.0055
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PEDRO QUATRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24783/O (ADVOGADO(A))

SAMARA FAVETTI SASSAKI OAB - MT23855/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON RODRIGUES DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000425-32.2018.8.11.0055 Reclamante: PEDRO QUATRIN Reclamada: 

ELSON RODRIGUES DA COSTA SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de 

dilação probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com 

provas documentais suficientes para a formação do convencimento do 

julgador. Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não 

acarreta cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, 

antes, impõe a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, 

assegurando a celeridade processual que concretiza a garantia 

constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da 

CRFB). No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. O Reclamante pleiteia: multa 

por rescisão contratual, aluguel referente ao mês 05/2014, remanescente 

referente há vinte dias do mês 07/10/2017 e materiais e mão de obra por 

reparos no imóvel após a saída do Reclamado. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que é credora dos reclamados 

no valor total de R$ 5.969,42 (cinco mil novecentos e sessenta e nove 

reais e quarenta e dois centavos). Analisando detidamente os autos, 

verifico que a autora não apresentou o referido contrato de aluguel 

atualizado, de modo a justificar a cobrança da totalidade alegada. Pelo 

contrário, o autor trouxe somente um contrato que esteve vigente entre os 

anos de 06/2012 a 06/2013, com valor totalmente diverso do alegado na 

inicial. Dessa forma, inexistindo contrato de aluguel que justifique a 

cobrança, não há que se falar em débitos de aluguéis atrasados. 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO 

VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE O VALOR MENSAL DO 

ALUGUEL. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE RECIBOS 

DOS PAGAMENTOS. CONTEXTO QUE LEVA À IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004318119, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 
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Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 28/01/2014) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004318119 RS , Relator: Roberto Behrensdorf 

Gomes da Silva, Data de Julgamento: 28/01/2014, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/01/2014) Além disso, 

o aluguel em atraso que afirma estar em atraso refere-se a maio/2014, 

tendo ocorrido a prescrição, nos termos do artigo 206, § 3º, I, do CDC, 

fulminando a pretensão do Reclamante. Ademais, no que tange ao pedido 

de danos materiais referente aos reparos no imóvel posteriores à 

desocupação, verifico a ausência de intimação da vistoria final, não 

podendo dessa forma a autora imputar aos reclamados a responsabilidade 

pelos reparos. Corroborando com esse entendimento: AÇÃO DE 

COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. FIADOR. PRETENSÃO DE 

COBRANÇA DE SUPOSTOS REPAROS NO IMÓVEL APÓS A 

DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA VISTORIA FINAL. 

AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A IMPUTAR A RÉ A 

RESPONSABILIDADE PELOS REPAROS. Embora tenham as partes 

realizado vistoria inicial dando conta do estado de conservação do imóvel 

no ano de 2003, há registro de pintura mofada e descascada, paredes 

sujas e com manchas, além de fechaduras emperradas, dentre outros 

problemas. Neste sentido, inviável a cobrança por parte do autor, tanto 

mais quando inexistente notificação e acompanhamento da locatária e 

fiador. Em que pese se possa presumir a depreciação do imóvel após a 

utilização por oito anos, este foi entregue já com falhas na manutenção, 

não se podendo apurar o real desgaste decorrente da utilização pela 

locatária, tanto mais quando inexistiu acompanhamento desta e da fiadora 

à vistoria efetivada. Não tendo o locador entregue o imóvel com a pintura 

retocada, ou seja, nova, inviável a condenação da demandada ao 

pagamento desta despesa e bem assim do conserto de fechaduras. 

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004292579, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

03/09/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004292579 RS , Relator: Marta 

Borges Ortiz, Data de Julgamento: 03/09/2013, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2013) Por fim, não 

há que se falar em aplicação da multa, pelo que é incontroverso que o fim 

do contrato se deu por requerimento do Reclamante, inexistindo 

demonstração de inadimplemento apto a corroborar com suas alegações, 

conforme já explanado. Essas premissas forçam reconhecer a 

improcedência dos pedidos. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-34.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAELA BEATRIZ RISPOLI NUNES OAB - MT19705/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000345-34.2019.8.11.0055 Reclamante: SOLANGE APARECIDA PADILHA 

Reclamada: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO 

BRASIL – CASSI SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. OPINO. Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). A Reclamada arguiu incompetência dos 

juizados especiais fundamentado no fato de que a negativa do exame se 

deu em relação ao menor, filho da Reclamante. Dita preliminar não merece 

prosperar, pelo que é inconteste que a Reclamante é a titular do plano, 

sendo seu filho somente um dos dependentes. A parte reclamada arguiu 

ainda preliminarmente a inaplicabilidade do CDC no presente caso, sob o 

argumento que é pessoa jurídica sem fins lucrativos, contudo rejeito esta 

preliminar, uma vez que a reclamada presta serviço de natureza 

securitária aos associados e, portanto integra o conceito de fornecedor, 

conforme o art. 3º do CDC. Passo à análise do mérito. A Reclamante alega 

na petição inicial que é cliente da reclamada e que seu filho passou mal e 

teve uma crise de convulsão, seguida de vômito, sendo encaminhados 

para neurologista, o qual requereu exames. Afirma que foi solicitado 

exame de Levetiracetam para verificação da dosagem do medicamento no 

organismo, o qual, mesmo previsto no rol da ANS, teve a cobertura 

negada, desembolsando o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) para 

realização do exame. Diante dos fatos pleiteia restituição do valor e 

indenização por danos morais. A Reclamada, em sua defesa, aduz que o 

CDC- Código de Defesa do Consumidor, não é aplicável ao presente caso, 

bem como que o código que consta da Tabela Geral de Auxílios e que 

deveria ter sido informado no pedido médico é o 4.03.16.238, no entanto 

foi informado 4.03.21.347, o qual não é coberto, tratando-se de erro do 

prestador escolhido pela Autora, inexistindo dever de restituir e indenizar. 

Analisando o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que 

a Reclamada confessou em sua defesa que negou a realização do exame, 

que este é coberto pelo plano, imputando responsabilidade ao laboratório. 

À luz do Código de Defesa do Consumidor, viola o princípio da boa-fé 

objetiva, pelo que a Autora não pode ser prejudica por erro de 

comunicação entre o laboratório (credenciado da Reclamada) e a 

Reclamada. Desta feita, se houver responsabilidade desta deverá ser 

apurada em ação própria entre o credenciado e a Reclamada, não 

podendo ser imputado a Reclamante. Assim, ao negar a realização de 

exame solicitado pelo médico a Reclamada feriu os direitos de seu 

segurado, devendo reparar os danos causados. Corroborando: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
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CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1.- Na linha dos precedentes desta 

Corte, a indevida negativa de cobertura de tratamento ou atendimento por 

parte de plano de saúde, caracteriza dano moral indenizável. 2.- Agravo 

Regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 511754 SP 

2014/0102578-1, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 

10/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2014)”. 

Isto posto, a negativa da cobertura dos exames configura uma falha na 

prestação de serviço da empresa reclamada, nos termos do art. 14, caput 

e § 3º da Lei 8.078/90, ensejando assim reparação objetiva pelos danos 

causados. Por fim, entendo ainda que a Reclamada deve reembolsar a 

consumidora pelo valor pago pelo exame. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: 

CONDENAR a Reclamada a restituir a Reclamante a título de danos 

materiais o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), o qual deverá ser 

devidamente corrigido (INPC) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a 

partir da data do desembolso. CONDENAR a parte reclamada a indenizar a 

autora pelos danos morais por ela suportados, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir 

desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (LJE, arts. 54 e 55). SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA 

ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005845-81.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DANIEL DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BERTOLDO OAB - MT24593/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA GOMES DE SOUZA BENINCA (REQUERIDO)

ALEXSANDRO JOSE BENINCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. 2. FUNDAMENTAÇÃO Cuida-se de reclamação aforada no 

âmbito deste Juizado Especial Cível, onde a parte reclamante persegue a 

rescisão do contrato destacado na petição inicial, bem como a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos 

extrapatrimoniais. De início, necessário tecer algumas considerações 

acerca do valor atribuído à causa pela reclamante, que não obedeceu o 

disposto no art. 259, V, do CPC e Enunciado nº 39 do FONAJE. Com efeito, 

conforme disciplina o referido dispositivo, o valor da causa quando se 

pretende a rescisão do negócio jurídico, deve corresponder ao valor do 

contrato, que coincide com o proveito econômico pretendido. No caso dos 

autos, na hipótese de procedência da pretensão inicial, a reclamante se 

verá desobrigada do cumprimento do objeto integral do pacto. Assim, o 

proveito econômico pretendido corresponde ao valor integral do pacto, e 

não apenas ao pedido de obrigação de transferência de imóvel. Não 

bastasse, além do valor do contrato ser, por si só, superior ao teto 

estabelecido no art. 3º, I, do CPC, a reclamante cumulou pedido de 

ressarcimento de danos morais, estimando-os em 20 (vinte) salários 

mínimos. Somando-se os pedidos, conforme a regra do art. 259, II, do CPC, 

verifica-se que o valor da causa de R$ 84.862,69 (oitenta e quatro mil 

oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), supera 

em muito o limite legal mencionado. Apenas o pedido de resolução 

contratual, repita-se, já extrapola o limite legal para o processamento do 

pedido neste Juizado. A jurisprudência é pacífica no sentido de ser o 

Juizado Especial Cível incompetente em situações desse jaez: 

JECCRS-0015166) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO VALOR DE R$ 135.000,00. O 

VALOR DA CAUSA É O DO CONTRATO E QUE EXCEDE AO TETO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LIDE QUE NÃO SE LIMITA AO VALOR DO 

PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL QUE VAI CONFIRMADA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível nº 71004988887, 4ª Turma 

Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/RS, Rel. Gisele 

Anne Vieira de Azambuja. j. 29.08.2014, DJ 03.09.2014). 

JECCSP-0001737) AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM 

RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANO MORAL. Recorrente 

que adquiriu consórcio imobiliário, acreditando ser financiamento. 

Alegação de propaganda enganosa e requerimento para a rescisão 

contratual, restituição da quantia já paga e indenização por danos morais. 

Em contestação, o recorrente aduziu que o recorrido tinha conhecimento 

do contrato que assinou, que não foi enganado, de forma que deve 

cumprir o acordo e está sujeito à restituição dos valores a partir da 

contemplação. A primeira sentença julgou extinto o processo, por falta de 

interesse de agir, com base no artigo 30 da Lei nº 11.795/08, que 

possibilita a exclusão, com restituição das parcelas já pagas. A sentença 

foi anulada, para que o recorrido tivesse oportunidade de comprovar o 

vício no contrato. Após a instrução processual, proferiu-se nova 

sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o 

vício de vontade do recorrido e determinando a restituição dos valores 

pagos pelo recorrido. Em recurso, o recorrente alegou a incompetência 

absoluta do Juízo e carência da ação. No mérito, aduziu que o recorrido 

sabia que o contrato era de consórcio e não de financiamento, de forma 

que ele é válido e a restituição deve obedecer ao que ficou previamente 

acordado. A incompetência do Juízo deve ser reconhecida. Como se 

verifica dos autos, um dos pedidos do autor é a rescisão contratual. Esse 

contrato tem valor superior a 40 salários mínimos, de forma que este Juízo 

é absolutamente incompetente para o julgamento da causa. Recurso 

conhecido para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível, 

determinando-se a redistribuição dos autos ao Juízo Comum. (Recurso 

Inominado nº 0000028-16.2014.8.26.9010, Turma Recursal Cível e Criminal 

dos Juizados Especiais/SP, Rel. Flavia de Cássia Gonzales de Oliveira. j. 

23.05.2014). JECCDF-0043211) PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 259, V, DO 

CPC. PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. 

DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRETENSÃO SUPERIOR AO TETO 

DE ALÇADA DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz do que dispõe o art. 259, inciso V, do CPC, 

quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, 

modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor da causa 

corresponderá ao valor do contrato. 2. No caso, não obstante a alegação 

de que o proveito econômico imediatamente colimado estaria limitado aos 

valores que deverão ser restituídos, cuja extensão consubstanciaria 
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elemento controvertido entre as partes, contempla o conjunto petitório, 

expressamente, pedido voltado à rescisão do negócio jurídico, de 

expressivo vulto econômico, celebrado pelos litigantes e até então vigente. 

3. Quantificando-se em patamar superior àquele estabelecido no art. 3º, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, o valor do contrato que se pretende 

desconstituir, escorreita se mostra a sentença que, proclamando a 

absoluta incompetência do Juizado Especial Cível, põe fim ao processo, 

sem incursão meritória. Precedentes desta Turma Recursal. 4. Apelo 

conhecido e desprovido. Condenado o recorrente vencido ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 

10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, ex vi do art. 55 da Lei nº 

9.099/95. (Processo nº 2014.01.1.012744-2 (818295), 3ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Luis Martius Holanda 

Bezerra Júnior. unânime, DJe 12.09.2014). JECCPR-0008918) DIREITO DO 

CONSUMIDOR. RECLAMANTE QUE PRETENDE A RESCISÃO DO 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM A 

RECLAMADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 

VEZ QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE O VALOR DE 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS. RECLAMANTE, EM SEDE RECURSAL, PRETENDE A REFORMA 

DA SENTENÇA RECORRIDA A FIM DE RECONHECER A COMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS EM PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO. 

VERIFICA-SE QUE A PRESENTE DEMANDA TEM COMO CAUSA DE PEDIR A 

RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. O ART. 259, INC. II DO 

CPC PRECONIZA QUE QUANDO HOUVER CUMULAÇÃO DE PEDIDOS O 

VALOR DA CAUSA CORRESPONDE À SOMA DO VALOR DE TODOS 

DELES. NOTA-SE QUE O VALOR DA RESCISÃO CONTRATUAL 

CORRESPONDE AO VALOR DO IMÓVEL, OU SEJA, R$ 129.934,00. 

SOMADO A ESSE VALOR, TEM - SE O VALOR PLEITEADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. É EXPLÍCITO QUE O 

VALOR DA CAUSA DA PRESENTE DEMANDA ULTRAPASSA O VALOR DE 

40 SALÁRIOS MÍNIMOS, DE MODO QUE O JUIZADO ESPECIAL NÃO É 

COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE DEMANDA, 

NOS TERMOS DO ART. 3º, INC. I DA LEI FEDERAL Nº 9.099/1995. 

SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, SERVINDO 

A EMENTA COMO VOTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(Processo nº 0022630-02.2014.8.16.0014/0, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais/PR, Rel. Fernando Swain Ganem. unânime, Publ. 

10.12.2014). Assim sendo, o valor da causa supera o limite previsto no 

art. 3º,[5] I, da Lei 9.99/95, falecendo o Juizado Especial Cível de 

competência para processamento e conhecimento dos pedidos. Assim 

sendo, este Juizado Especial Cível não tem competência para o julgamento 

do conflito, motivo pelo o qual o processo comporta extinção sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51 da Lei nº 9.099/95. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, declara-se a INCOMPETÊNCIA deste 

Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da causa em 

questão, e, com fundamento no artigo 51, inciso II, julga-se extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, determinando seu consequente 

arquivamento. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 24 de Abril de 2020. LIVRADA GAETE Matricula nº 40.669 Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de Abril 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] “Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas”: I –“as causas cujo valor não exceda 

a quarenta vezes o salário mínimo;”

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001705-04.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATIAS DA SILVA FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJHOVANE PIRES MARTINS OAB - MT27164-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001705-04.2019.8.11.0055. REQUERENTE: MATIAS DA SILVA FELIX 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA VISTOS 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1][1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2][2]). Justifico a demora na prolação desta 

sentença, em virtude do grande acúmulo de processos conclusos para 

sentença, além da necessidade de priorizar o julgamento de processos 

que contam com prioridade legal e os inseridos na Meta 2 CNJ 2019.U 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3][3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4][4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, 

uma vez que no sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na 

primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento de 

gratuidade no momento da interposição de recurso inominado, que é a 

fase na qual o processo apresenta a possibilidade de imposição de 

condenação em custas e honorários, o que não é o caso dos autos. A 

Requerente ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

objetivando a restituição dos valores descontados em sua folha de 

pagamento nos meses de maio e junho de 2019, no valor total de R$ 

1.436,62 (um mil quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e dois 

centavos), bem como indenização por danos morais. Narra a requerente 

que é conselheira tutelar nesta comarca deste o ano de 2016, ocasião na 

qual se submetia ao regimento interno pré-existente, sendo que a cada 

nova alteração era encaminhado cópia do regimento interno ao CMDCA – 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e para o 

requerido apreciarem e enviarem novas sugestões. Informa que em 

obediência ao Regimento Interno vigente a época, cumpria a jornada de 

trabalho das 07:30 às 11h e das 13:30 às 16:30, vez que possuía uma 

hora de trabalho interno, podendo ser trinta minutos no período matutino e 

trinta minutos no período vespertino. Afirma que, conforme constava no 

artigo 3º, §5° do regimento interno, a escola de plantão, na qual era 

utilizada a prática de folga desde 1994, nos seguintes termos: “§5º A 

escala de plantão será elaborada de forma que a cada dia da semana um 
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conselheiro seja plantonista, e dando lhe o direito de folga por dia de 

plantão. E a cada cinco semanas uma conselheira terá direito a folga 

estendida após três plantões consecutivos. §6º Não será permitido mais 

de dois (02) conselheiros de folga por dia. PARAGRAFO ÚNICO: Na 

impossibilidade de usufruir folgas no dia determinado, deverá o 

conselheiro agendar previamente nova data respeitando a escala de 

plantão já elaborada.” Aduz que no mês de outubro de 2016, foi realizada 

nova modificação no requerimento interno, sendo encaminhado Ofício 

CTDCA nº 684/2016 para o requerido, e posteriormente em 16 de janeiro 

de 2018 encaminhou-se outro Ofício CTDCA nº 017/2018, sendo que 

somente em 06 de março de 2019 o CMDCA encaminhou para apreciação 

do Conselho Tutelar sem que apontasse nenhuma irregularidade quanto as 

folgas, e sim, sugestões quanto aos protocolos de atendimento conforme 

Ofício nº 004/CMDCA/2019. Neste sentido em abril de 2019 a Secretaria 

Municipal de Assistência social informou aos conselheiros tutelares que a 

jornada de trabalho poderia estar irregular, e que, em reunião juntamente 

com a presidente do CMDCA, alegou-se que aguardaria o apontamento 

das irregularidades para a devida correção. Desta forma, em 27 de maio 

de 2019 foi informado aos conselheiros que os mesmos deveriam cumprir 

a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, sendo das 07:00 às 11:00 e 

das 13:00 às 17:00, sem folgas, independente dos plantões realizados. 

Ocorre que foi realizado desconto da folha de pagamento da requerente o 

valor de R$ 1.077.47 (um mil e setenta e sete reais e quarenta e sete 

centavos) decorrentes de faltas injustificadas, que seriam as folgas 

retiradas em observância ao regimento interno. Não obstante, no mês de 

junho de 2019, mesmo a requerente cumprindo com o que foi imposto em 

reunião, cumprir a carga horária de 40 (quarenta) horas e plantão sem 

folga, foi descontado de seus vencimentos o valor de R$ 359,15 

(trezentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos). Por fim, alega que 

em decorrência de erro exclusivamente da requerida, sofreu descontos 

indevidos, haja vista que sempre encaminhou cópia do regimento interno 

juntamente com a escala mensal dos plantões e folgas, não manifestando 

qualquer irregularidade. Requer a procedência dos pedidos para que a 

reclamada seja condenada a restituir os valores descontados, bem como 

indenização pelos danos morais. A reclamada por sua vez, alega que não 

há irregularidade no procedimento administrativo, bem como que o 

regimento interno era ilegal haja vista que a Lei 3.812/12 e dos Estatutos 

dos Servidores Municipais prevê expressamente que a carga horária de 

quarenta horas semanais, bem como que o plantão funciona em sistema 

de rodízio não havendo folgas. Requer a improcedência dos pedidos. Pois 

bem. Dá análise dos autos é possível vislumbrar com clareza suficiente a 

ilegalidade acometida pelo reclamado, no sentido de realizar descontos em 

razão de restituição de “faltas não justificadas”, pois teriam sido as folgas 

autorizadas pelo próprio regimento interno vigente á época. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESCONTOS INDEVIDOS. 

DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO 

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora visa à devolução dos 

valores descontados em seu contracheque no mês de setembro de 2015, 

por descontos que entende indevidos sob a denominação "devolução de 

salário", informa que o desconto foi efetuado em razão de faltas não 

justificadas, mas aduz terem sido as folgas autorizadas pelo então 

Secretário da Fazenda do Município à época. julgada parcialmente 

procedente na origem. Princípio da Legalidade - A Administração Pública é 

regida a luz dos princípios constitucionais inscritos no "caput" do artigo 37 

da Carta Magna, sendo que o princípio da legalidade é a base de todos os 

demais princípios que instrui, limita e vincula as atividades administrativas. 

Dessa feita, o administrador público está adstrito ao princípio 

constitucional da legalidade e as normas de Direito Administrativo. No caso 

dos autos, restou provada a existência de autorização de dispensa do 

registro dos pontos nos dias referidos na inicial, sendo o respectivo abono 

de faltas assinado pelo Secretário da Fazenda à época da concessão. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, 

última parte, da Lei Federal nº. 9.099/95. RECURSO INOMINADO 

DESPROVIDO (Recurso Cível Nº 71006999924, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 30/08/2017). Mutatis mutandis, verifica-se que no caso em 

apreço a requerente realizou as folgas em observância ao regimento 

interno já pré-existente, não havendo em que se falar em ilegalidade em 

sua conduta. Por fim deixo de condenar a reclamada em danos morais, 

ante a ausência da comprovação do dano, de modo que o simples 

desconto indevido não gera dano “in re ipsa”. 3. Dispositivo: Ante o 

exposto, OPINO, pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para 

declarara a nulidade do ato administrativo que ensejou o desconto 

indevido dos dias de folgas no vencimento da requerente, bem como a 

condenar a requerida a: 1. abster-se de efetuar novos descontos em 

relação às folgas realizadas em observância ao Regimento Interno vigente 

a época; 2. proceder à devolução dos valores descontados indevidamente 

do vencimento da requerente no valor de R$ 1.436,62 (um mil 

quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos), a ser 

acrescido de juros de 0,5% ao mês e corrigido monetariamente pelo 

IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos e condições 

fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no 

RE 870947/SE; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jéssica da Silva Jesus Caetano 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1][1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2][2] ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 

(XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3][3] Art. 40. O Juiz leigo que 

tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4][4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.
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CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001734-54.2019.8.11.0055. REQUERENTE: TAMYLA VIANA DA SILVA 

ANGOLA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA VISTOS 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1][1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2][2]). Justifico a demora na prolação desta 

sentença, em virtude do grande acúmulo de processos conclusos para 

sentença, além da necessidade de priorizar o julgamento de processos 

que contam com prioridade legal e os inseridos na Meta 2 CNJ 2019.U 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 
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deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3][3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4][4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, 

uma vez que no sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na 

primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento de 

gratuidade no momento da interposição de recurso inominado, que é a 

fase na qual o processo apresenta a possibilidade de imposição de 

condenação em custas e honorários, o que não é o caso dos autos. A 

Requerente ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO objetivando a restituição dos 

valores descontados em sua folha de pagamento nos meses de maio e 

junho de 2019, no valor total de R$ 1.077,46 (um mil setenta e sete reais e 

quarenta e seis centavos), bem como indenização por danos morais. 

Narra a requerente que é conselheira tutelar nesta comarca deste o ano 

de 2016, ocasião na qual se submetia ao regimento interno pré-existente, 

sendo que a cada nova alteração era encaminhado cópia do regimento 

interno ao CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e para o requerido apreciarem e enviarem novas sugestões. 

Informa que em obediência ao Regimento Interno vigente a época, cumpria 

a jornada de trabalho das 07:30 às 11h e das 13:30 às 16:30, vez que 

possuía uma hora de trabalho interno, podendo ser trinta minutos no 

período matutino e trinta minutos no período vespertino. Afirma que, 

conforme constava no artigo 3º, §5° do regimento interno, a escola de 

plantão, na qual era utilizada a prática de folga desde 1994, nos seguintes 

termos: “§5º A escala de plantão será elaborada de forma que a cada dia 

da semana um conselheiro seja plantonista, e dando lhe o direito de folga 

por dia de plantão. E a cada cinco semanas uma conselheira terá direito a 

folga estendida após três plantões consecutivos. §6º Não será permitido 

mais de dois (02) conselheiros de folga por dia. PARAGRAFO ÚNICO: Na 

impossibilidade de usufruir folgas no dia determinado, deverá o 

conselheiro agendar previamente nova data respeitando a escala de 

plantão já elaborada.” Aduz que no mês de outubro de 2016, foi realizada 

nova modificação no requerimento interno, sendo encaminhado Ofício 

CTDCA nº 684/2016 para o requerido, e posteriormente em 16 de janeiro 

de 2018 encaminhou-se outro Ofício CTDCA nº 017/2018, sendo que 

somente em 06 de março de 2019 o CMDCA encaminhou para apreciação 

do Conselho Tutelar sem que apontasse nenhuma irregularidade quanto as 

folgas, e sim, sugestões quanto aos protocolos de atendimento conforme 

Ofício nº 004/CMDCA/2019. Neste sentido em abril de 2019 a Secretaria 

Municipal de Assistência social informou aos conselheiros tutelares que a 

jornada de trabalho poderia estar irregular, e que, em reunião juntamente 

com a presidente do CMDCA, alegou-se que aguardaria o apontamento 

das irregularidades para a devida correção. Desta forma, em 27 de maio 

de 2019 foi informado aos conselheiros que os mesmos deveriam cumprir 

a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, sendo das 07:00 às 11:00 e 

das 13:00 às 17:00, sem folgas, independente dos plantões realizados. 

Ocorre que foi realizado desconto da folha de pagamento da requerente o 

valor de R$ 1.077,46 (um mil e setenta e sete reais e quarenta e seis 

centavos) decorrentes de faltas injustificadas, que seriam as folgas 

retiradas em observância ao regimento interno. Não obstante, no mês de 

junho de 2019, mesmo a requerente cumprindo com o que foi imposto em 

reunião, cumprir a carga horária de 40 (quarenta) horas e plantão sem 

folga, foi descontado de seus vencimentos o valor de R$ 478,87 

(quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos). Por fim, 

alega que em decorrência de erro exclusivamente da requerida, sofreu 

descontos indevidos, haja vista que sempre encaminhou cópia do 

regimento interno juntamente com a escala mensal dos plantões e folgas, 

não manifestando qualquer irregularidade. Requer a procedência dos 

pedidos para que a reclamada seja condenada a restituir os valores 

descontados, bem como indenização pelos danos morais. A reclamada 

por sua vez, alega que não há irregularidade no procedimento 

administrativo, bem como que o regimento interno era ilegal haja vista que 

a Lei 3.812/12 e dos Estatutos dos Servidores Municipais prevê 

expressamente que a carga horária de quarenta horas semanais, bem 

como que o plantão funciona em sistema de rodizio não havendo folgas. 

Requer a improcedência dos pedidos. Pois bem. Dá análise dos autos é 

possível vislumbrar com clareza suficiente a ilegalidade acometida pelo 

reclamado, no sentido de realizar descontos em razão de restituição de 

“faltas não justificadas”, pois teriam sido as folgas autorizadas pelo 

próprio regimento interno vigente á época. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESCONTOS INDEVIDOS. 

DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO 

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora visa à devolução dos 

valores descontados em seu contracheque no mês de setembro de 2015, 

por descontos que entende indevidos sob a denominação "devolução de 

salário", informa que o desconto foi efetuado em razão de faltas não 

justificadas, mas aduz terem sido as folgas autorizadas pelo então 

Secretário da Fazenda do Município à época. julgada parcialmente 

procedente na origem. Princípio da Legalidade - A Administração Pública é 

regida a luz dos princípios constitucionais inscritos no "caput" do artigo 37 

da Carta Magna, sendo que o princípio da legalidade é a base de todos os 

demais princípios que instrui, limita e vincula as atividades administrativas. 

Dessa feita, o administrador público está adstrito ao princípio 

constitucional da legalidade e as normas de Direito Administrativo. No caso 

dos autos, restou provada a existência de autorização de dispensa do 

registro dos pontos nos dias referidos na inicial, sendo o respectivo abono 

de faltas assinado pelo Secretário da Fazenda à época da concessão. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, 

última parte, da Lei Federal nº. 9.099/95. RECURSO INOMINADO 

DESPROVIDO (Recurso Cível Nº 71006999924, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 30/08/2017). Mutatis mutandis, verifica-se que no caso em 

apreço a requerente realizou as folgas em observância ao regimento 

interno já pré-existente, não havendo em que se falar em ilegalidade em 

sua conduta. Por fim deixo de condenar a reclamada em danos morais, 

ante a ausência da comprovação do dano, de modo que o simples 

desconto indevido não gera dano “in re ipsa”. 3. Dispositivo: Ante o 

exposto, OPINO, pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para 

declarara a nulidade do ato administrativo que ensejou o desconto 

indevido dos dias de folgas no vencimento da requerente, bem como a 

condenar a requerida a: 1. abster-se de efetuar novos descontos em 

relação às folgas no período de 01/01/2016 a 06 de março de 2019; 2. 

proceder à devolução dos valores descontados indevidamente do 

vencimento da requerente no valor de R$ 1.077,46 (um mil e setenta e sete 

reais e quarenta e seis centavos), a ser acrescido de juros moratórios de 

0.5% ao mês e corrigidos monetariamente pelo IPCA-e, a partir do 

vencimento de cada parcela, nos termos e condições fixados na decisão 

definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE; e, em 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1][1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2][2] ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 

(XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3][3] Art. 40. O Juiz leigo que 

tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 
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submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4][4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-61.2019.8.11.0055
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ADANUBIO SEVERINO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000382-61.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ADANUBIO SEVERINO 

MARTINS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Trata-se de “Ação de indenização por danos morais” 

proposta por ADANUBIO SEVERINO MARTINS em desfavor do MUNICÍPIO 

DE TANGARÁ DA SERRA objetivando a indenização por danos morais que 

alega ter sofrido ante a ausência de comunicação nos autos de execução 

fiscal o cumprimento da obrigação. Alega o requerente que a reclamada 

demandou em seu desfavor duas execuções fiscais referentes a débitos 

de IPTU (CDA nº 4636/2016 e 1026/2017), que tramitou sob os nºs 236363 

e 268712. Sendo assim, o requerente buscou a reclamada e realizou a 

quitação integral dos débitos referentes a CDA acima descrita, contudo, a 

reclamada não realizou a comunicação da satisfação da obrigação juntos 

as execuções fiscais, situação pela qual requer indenização por danos 

morais. Citado, o requerido apresentou contestação informando que já 

ocorreu a prolação de sentença extintiva com resolução de mérito no 

processo nº 268712 no dia 02/04/2019, bem como que já foi solicitado a 

extinção do processo nº 236363. Requer seja julgado improcedente o 

pedido da inicial. O deslinde da presente causa não depende da realização 

de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Passa-se ao julgamento. Analisando detidamente 

os autos é possível verificar incontroverso o pagamento dos débitos 

referentes as execuções alhures descritas, bem como que já ocorreu 

sentença extintiva em um dos processos e a manifestação requerendo a 

extinção em outro processo. Pois bem. Tenho que razão não assiste a 

requerente. Isso porque embora a reclamada não tenha manifestado nos 

autos o cumprimento, só o fazendo posteriormente a propositura desta 

ação, tal fato não gerou nenhum dano, especificamente quanto a bloqueio 

de numerários na conta da requerente. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

EXECUÇÃO FISCAL - QUITAÇÃO DO DÉBITO NO CURSO DA EXECUÇÃO - 

HASTA PÚBLICA - AFIXAÇÃO DE EDITAL - DANO MORAL - NÃO 

COMPROVADO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. A 

responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano 

sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação 

da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, 

conforme a regra expressa dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Não 

demonstrada a ocorrência de fatos e acontecimentos capazes de romper 

com o equilíbrio psicológico do indivíduo, necessários para a configuração 

da pretensão indenizatória, não há que se falar em indenização por dano 

moral. (TJ-MG - AC: 10236130017783001 MG, Relator: Dárcio Lopardi 

Mendes, Data de Julgamento: 24/10/0017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 31/10/2017) Ainda no mesmo sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. EXECUÇÕES FISCAIS. HOMÔNIMO. EQUÍVOCO 

RECONHECIDO. CORRETA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS 

EXECUTADOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO DANO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 1. Através do conjunto 

probatório dos autos, verifica-se ter o Autor efetivamente provado ter sido 

indevidamente executado em ações de Execução Fiscal. Inclusive, em 

duas das ações movidas, processos n. 2003.043.00364302 e 

0004138-90.2011.8.19.0043, a própria Municipalidade reconheceu a 

ocorrência de homonímia e formulou pedido de desistência das citações 

direcionadas ao Autor. 2. Por outro lado, a Municipalidade, em sua 

contestação, não apresentou qualquer elemento que demonstre ser o 

Autor o responsável pelos tributos cobrados nas ações propostas, 

limitando-se a afirmar que inexiste o nexo de causalidade. 3. Portanto, não 

há comprovação de que o autor efetivamente seja o titular dos tributos 

inscritos em dívida ativa e cobrados judicialmente. Ao contrário, há em 

verdade até o reconhecimento de homonímia em duas das Execuções 

Fiscais pela própria Municipalidade. 4. No que tange ao apelo do Autor, os 

contratempos causados pela inscrição, ainda que indevida, de seu nome 

como responsável por dívida de IPTU relativa à imóvel de terceira pessoa, 

não torna, por si só, presumível o dano moral, pois, nesse caso, não se 

vislumbra qualquer violação à honra e à reputação, ou mesmo sofrimento 

e dor, de tal monta que justifique o reconhecimento de dano moral passível 

de reparação. 5. Outrossim, não houve bloqueio de numerários do Autor, 

ou mesmo penhora de bens móveis ou imóveis de sua titularidade nas 

Execuções Fiscais movidas pela Municipalidade, que desse ensejo a 

eventual pedido de indenização por danos morais. 6. Desprovimento de 

ambos os Recursos. (TJ-RJ - APL: 00033628520148190043, Relator: 

Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 10/07/2019, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL) Mutatis mutandis, verifica-se que no caso em 

apreço não ocorreu qualquer bloqueio judicial, bem como que poderia a 

requerente, através de seu advogado, ter manifestado nos autos da 

execução e informado sobre o cumprimento, contudo assim não o fez. Por 

fim deixo de condenar a reclamada em danos morais, ante a ausência da 

comprovação do dano, de modo que a simples ausência de manifestação 

em processo de execução não gera dano “in re ipsa”. Diante do exposto, 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003390-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA LOPES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$614,17 

(Seiscentos e catorze reais e dezessete centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$200,77 

(Duzentos reais e setenta e sete centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 
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www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002328-98.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARKSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR GOMES ALBUQUERQUE OAB - DF36165 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002558-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MISLENE DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA OAB - MT18194/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$656,39 

(Seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$242,99 

(Duzentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos) para fins 

de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004115-65.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005547-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILIO OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$613,27 

(seiscentos e treze reais e vinte e sete centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$199,87 (Cento 

e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002169-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO (EXEQUENTE)
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Noeli Ivani Alberti (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA MARTINS OAB - SP246397 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. I. Diante da atribuição de efeito suspensivo aos embargos de 

declaração interpostos no agravo interno nos autos do agravo de 

instrumento nº 1019432-44.2019.8.11.0000, onde deliberou-se pelo não 

levantamento dos valores penhorados até a solução da demanda em sede 

recursal, suspenda-se o cumprimento da decisão Id 31273420, que havia 

determinado o levantamento/devolução dos valores à executada. II. 

Aguarde-se o julgamento do agravo. III. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003347-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS ELGER (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O DIA 13/07/2020 ÁS 10:30H NO 

CEJUSC DESTE JUIZO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004017-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE VEICULOS MOTOS E TRANSPORTES GUSE LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADOPNEUS - IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS, NO PRAZO DE 30 DIAS, 

SOB PENA DE INTIMAÇÃO DIRETAMENTE AO AUTOR.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001994-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. ZORZI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROMANCINI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA, VISANDO 

CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000250-97.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DE MOURA MOBS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 09/06/2020 às 15h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005148-90.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DA SILVA MATEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 04/06/2020 às 14h00min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005054-45.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIR GUTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 16/06/2020 às 14h00min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006048-73.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA BRITO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 04/06/2020 às 15h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005125-47.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NOGUEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 254 de 678



Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 04/06/2020 às 14h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005048-38.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINA MESSIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 04/06/2020 às 16h00min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006067-79.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WITOS MORSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 16/06/2020 às 15h00min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003116-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DOS SANTOS CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação do Douto Advogado da parte autora para, querendo, no prazo 

legal apresentar impugnação à contestação.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006045-21.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DORTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 09/06/2020 às 14h00min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006150-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZARDELINO ANGELINO PASTORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 09/06/2020 às 14h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002046-60.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GRACINEIDE CALDAS CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 16/06/2020 às 15h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005364-51.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 10/06/2020 às 14h00min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005999-32.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANDA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 10/06/2020 às 15h00min. II. Cite-se o INSS, conforme 

determinado no despacho inicial, consignando o prazo de 30 (trinta) dias 

para o oferecimento de resposta. III. Intimem-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000305-48.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIRAMAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 09/06/2020 às 16h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000283-87.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITA FERNANDES DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 09/06/2020 às 17h00min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000242-23.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO JAPANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 09/06/2020 às 17h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000807-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24965/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Expeça-se ofício ao gerente do executivo do INSS em 

Cuiabá-MT (EADJ) com o objetivo de cientificá-lo que o descumprimento da 

determinação imposta na sentença implicará em multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), em configuração de crime de desobediência (art. 330 

do CP), sem prejuízo do afastamento da autoridade recalcitrante do cargo 

público (art. 536, do Código de Processo Civil), configurando, ainda, 

improbidade administrativa (ar. 10, caput, da LIA). II.Instrua o ofício com 

cópia da sentença. III.Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004095-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO VICTOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO(A))

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos etc. I.Trata-se de ação previdenciária declinada da Justiça Federal 

para este juízo, pelo fato de se tratar de pedido de benefício previdenciário 

decorrente de acidente de trabalho. II.Embora conste dos autos que o 

autor recebeu auxílio-doença até 31/07/2017, tenho como prudente a 

juntada do CNIS, a fim de identificar a qualidade de segurado. De igual 

forma, considerando o longo transcurso de tempo entre a propositura da 

ação (em setembro/2017) e a presente data, reputo necessária a juntada 

de documentos médicos atualizados tendentes a demonstrar a 

incapacidade laboral. III.Intime-se o autor para as providências 

necessárias, no prazo de 15 (quinze) dias, e, em seguida, retornem 

conclusos com urgência para a apreciação da tutela de urgência. IV. 

Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003659-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO PARA INDICAREM OS DADOS BANCÁRIOS PARA FINS DE 

LIBERAÇÃO DE REMANESCENTE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000007-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

FABIO PASCUAL ZUANON OAB - SP172589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LY TAVARES SIQUEIRA (EXECUTADO)

LAZARA CARDOSO DE SIQUEIRA (EXECUTADO)
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INTIMAÇÃO PARA QUE RECOLHAM A DILIGÊNCIA CORRESPONDENTE A 

LOCALIDADE INDICADA NA COMARCA DE TAPURAH-MT, PARA FINS DE 

CUMPRIMENTO DE MANDADO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000840-74.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA OAB - MT0017746A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000840-74.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: SCHMIDEL & ASSOCIADOS - 

ADVOCACIA - ME EXECUTADO: COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA 

Vistos, etc. I. Havendo demonstrativo discriminado do crédito e atendidas 

as determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a parte 

Executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 

219 do CPC), acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC). II. Nos 

termos do disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, a intimação da parte 

Executada deverá ocorrer: a) pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu 

Advogado constituído nos autos, salvo se já tiver decorrido 01 ano entre o 

trânsito em julgado e o requerimento de cumprimento de sentença (neste 

caso, a intimação será por carta com aviso de recebimento encaminhada à 

pessoa do devedor, no endereço constante nos autos); b) por carta com 

aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese 

do inciso IV; c) por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 

(empresas públicas e privadas – salvo microempresas e empresas de 

pequeno porte - são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de 

processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e 

intimações), não tiver procurador constituído nos autos; d) por edital, 

quando, citado na forma do art. 256 (por edital), tiver sido revel na fase de 

conhecimento. III. Caso não haja pagamento voluntário, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de 

penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º 

e 3º, do CPC). IV. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC). V. 

Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte Executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC). VI. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523 (pagamento voluntário), a parte Exequente poderá requerer à 

serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 517 do CPC), 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do CPC (a 

requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do 

executado em cadastros de inadimplentes). VII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001305-83.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE NODARI DEMARCO (REQUERENTE)

VALMOR DEMARCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERIDO)

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001305-83.2020.8.11.0045 REQUERENTE: VALMOR DEMARCO, 

CLEUNICE NODARI DEMARCO REQUERIDO: BANCO DE LAGE LANDEN 

BRASIL S.A., BANCO JOHN DEERE S.A. Vistos, etc. I. Nos ditames do art. 

536 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Executada para 

satisfazer a obrigação descrita na exordial no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 100.000,00, sem 

prejuízo de nova avaliação após decurso do prazo (art. 537 do CPC). II. Em 

caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte 

Exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas 

da parte Executada, alternativamente, a conversão em perdas e danos, 

ou, adoção de outra medida necessária a satisfação desta. III. Saliente-se, 

ainda, a possibilidade de apresentação de impugnação pela parte 

Executada, ante a aplicação subsidiária do art. 525 do Código de Processo 

Civil, conforme preconiza o art. 536, § 4º, do Código de Processo Civil. VI. 

Releva notar ainda, que em caso de descumprimento injustificado da 

obrigação, a parte Executada incidirá nas penas de litigância de má-fé, 

forte no art. 536, § 3º, do Código de Processo Civil. VII. Intimem-se. VIII. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000379-05.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000379-05.2020.8.11.0045 REQUERENTE: JEFERSON DA SILVA BRAGA 

REQUERIDO: TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME, CEPI 

CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME Vistos etc. Compulsando detidamente 

aos autos, verifico a ausência de qualificação completa dos executados. 

Dessa maneira, intime-se a parte autora para emenda à inicial e qualificar 

os executados, nos termos do art. 319, inciso II, do CPC, sob pena de 

indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 485, inciso I c/c art. 290, ambos do Código de Processo 

Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. Certificado o decurso do prazo, à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 

23 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004661-23.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARIVALDO BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO BRANDINI (EXECUTADO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004661-23.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: ARIVALDO BARBOSA DA 

SILVA EXECUTADO: AGNALDO BRANDINI, BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Compulsando detidamente 

aos autos, verifico a ausência de qualificação completa dos executados. 

Dessa maneira, intime-se a parte autora para emenda à inicial e qualificar 

os executados, nos termos do art. 319, inciso II, do CPC, sob pena de 

indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 485, inciso I c/c art. 290, ambos do Código de Processo 

Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. Certificado o decurso do prazo, à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 
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23 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000502-42.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

FABIO PASCUAL ZUANON OAB - SP172589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTEMIR FERNANDES RODRIGUES (EXECUTADO)

ALCENO DALLA ROSA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE EXEQUENTE A 

MANIFESTAR-SE NO FEITO, DIZENDO E REQUERENDO O QUE ENTENDER 

DE DIREITO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002547-14.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DA SILVA VALARDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002547-14.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: ADAIR DA SILVA VALARDAO 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Intime-se o executado para, querendo, impugnar a execução, no prazo de 

30 (trinta) dias. Certificado o decurso do prazo sem manifestação, 

expeça-se precatório ou requisição de pequeno valor, nos termos do art. 

535, §3º, incisos I e II, do CPC. Em caso de impugnação, intime-se o 

exequente para, querendo, manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior 

revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 23 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001587-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001587-92.2018.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. Intime-se o executado para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o decurso do prazo sem 

manifestação, expeça-se precatório ou requisição de pequeno valor, nos 

termos do art. 535, §3º, incisos I e II, do CPC. Em caso de impugnação, 

intime-se o exequente para, querendo, manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde, 23 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004743-54.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE SA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AERO MAPS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ANDERSON LUIS BOSIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004743-54.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: MARCO ANTONIO DE SA & CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: AERO MAPS LTDA - EPP, ANDERSON LUIS 

BOSIO Vistos etc. Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente, no prazo 

de 03 (três) dias. Não efetuado o pagamento, o oficial de Justiça, munido 

da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado. Recaindo a penhora em bens imóveis, 

se for o caso, intime-se também o cônjuge do executado (art. 842, do 

CPC). Em não sendo possível à(s) intimação(ões), certifique-se 

detalhadamente o Sr. Meirinho as diligências realizadas (art. 829, do CPC). 

O executado poderá oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da juntada aos autos do mandado de citação. Não encontrando 

o devedor, o Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, diligenciando-se nos termos do artigo 830, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Certificado o decurso do prazo 

de pagamento voluntário e embargos à execução, intime-se o exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Expeça-se a certidão requerida, nos moldes do art. 828, do CPC. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 23 de abril 

de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001253-87.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIN BELTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001253-87.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: EVELIN BELTER EXECUTADO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos etc. Intime-se o executado para, querendo, impugnar a execução, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o decurso do prazo sem 

manifestação, expeça-se precatório ou requisição de pequeno valor, nos 

termos do art. 535, §3º, incisos I e II, do CPC. Em caso de impugnação, 

intime-se o exequente para, querendo, manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de 

posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 

98 do Código de Processo Civil. Proceda-se à retificação do polo passivo 

para constar o cadastro atualizado no E. Tribunal de Justiça para 

recebimento de intimação/citação eletrônica. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde, 23 de abril de 2020. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005137-61.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO FRARE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1005137-61.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: HILARIO FRARE EXECUTADO: 

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Vistos etc. Intime-se o 

executado para, querendo, impugnar a execução, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Certificado o decurso do prazo sem manifestação, expeça-se 

precatório ou requisição de pequeno valor, nos termos do art. 535, §3º, 

incisos I e II, do CPC. Em caso de impugnação, intime-se o exequente para, 

querendo, manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro os benefícios 

da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se 

o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. 

Proceda-se à retificação do polo passivo para constar o cadastro 

atualizado no E. Tribunal de Justiça para recebimento de intimação/citação 

eletrônica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 

23 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000661-43.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARICELIA PAES ANCELMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000661-43.2020.8.11.0045 REQUERENTE: ARICELIA PAES ANCELMO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Intime-se o executado para, querendo, impugnar a execução, no prazo de 

30 (trinta) dias. Certificado o decurso do prazo sem manifestação, 

expeça-se precatório ou requisição de pequeno valor, nos termos do art. 

535, §3º, incisos I e II, do CPC. Em caso de impugnação, intime-se o 

exequente para, querendo, manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior 

revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 23 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005588-86.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO FILHOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1005588-86.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: CLODOALDO FILHOS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se o Executado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob 

pena de incidência de multa e de honorários advocatícios, ambos na 

porcentagem de 10% (dez pontos percentuais). Efetuado o pagamento 

parcial do débito, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 

523, § 2º, CPC). Certificado o decurso do prazo de pagamento voluntário e 

de impugnação, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias e, em seguida, à conclusão. 

Proceda-se à retificação do polo passivo para constar o cadastro 

atualizado no E. Tribunal de Justiça para recebimento de intimação/citação 

eletrônica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Lucas do Rio Verde, 23 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004663-90.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE BRUNO DOS SANTOS OAB - MT17327-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004663-90.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: JOSE FRANCISCO DOTTO 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Intime-se o Executado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob 

pena de incidência de multa e de honorários advocatícios, ambos na 

porcentagem de 10% (dez pontos percentuais). Efetuado o pagamento 

parcial do débito, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 

523, § 2º, CPC). Certificado o decurso do prazo de pagamento voluntário e 

de impugnação, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias e, em seguida, à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Lucas do Rio 

Verde, 23 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002603-47.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TITO LIVIO DA SILVA STEFANELLO (EXECUTADO)

LOISE DE ANDRADE BRENNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002603-47.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: AGROFEL AGRO COMERCIAL 

LTDA EXECUTADO: TITO LIVIO DA SILVA STEFANELLO, LOISE DE 

ANDRADE BRENNER Vistos etc. Intime-se a parte Executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de 

incidência de multa e de honorários advocatícios, ambos na porcentagem 

de 10% (dez pontos percentuais). Efetuado o pagamento parcial do débito, 

a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC). 

Certificado o decurso do prazo de pagamento voluntário e de impugnação, 

intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias e, em seguida, à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Lucas do Rio Verde, 23 de abril de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004518-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINHO DE ALMEIDA MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004518-05.2017.8.11.0045 REQUERENTE: PEDRINHO DE ALMEIDA 

MELLO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria 

por invalidez proposta por Pedrinho de Almeida Mello em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Narra, em síntese, que o benefício de auxílio 

doença foi cessado sendo que os requisitos legais para recebimento do 
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mesmo permaneciam, requerendo por consequência a conversão em 

aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, foi designada a audiência 

de instrução, bem como determinada a citação e realização de perícia 

médica (ID 10680555). O requerido apresentou resposta à inicial e pugnou 

pela improcedência dos pedidos (ID 11400251). A parte autora impugnou a 

resposta à inicial e pugnou pela procedência dos pedidos formulados (ID 

11436045). Audiência de instrução realizada conforme termo de ID 

12095765, oportunidade em que foi realizada a oitiva da parte requerente, 

bem como das testemunhas presentes. O laudo da perícia médica 

realizada com a parte autora foi juntado aos autos (ID 15924598, 

15924611 e 15924618), tendo a parte requerente se manifestado acerca 

do laudo no ID. 18410840, e a parte requerida permaneceu inerte, a 

despeito de devidamente intimada para se manifestar (ID 18812307). É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Presentes os pressupostos de existência e 

desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual, bem como 

as condições da ação, passo à analise do mérito. Pretende a parte autora 

a concessão/restabelecimento do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, de auxílio doença como 

segurado especial, vez que se encontra incapacitada permanentemente 

para suas atividades habituais. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91, ao tratar 

dos requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez, estabelece, expressamente: “Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Portanto, para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, deve o interessado comprovar cabalmente a 

qualidade de segurado, a carência mínima, quando exigida, e a 

incapacidade total e permanente para o trabalho, isto é, que o impossibilite 

de exercer a mesma ou qualquer outra atividade que lhe garanta a 

subsistência. Resta agora verificar se tais requisitos estão preenchidos 

no caso concreto. Quanto à incapacidade do autor, o laudo pericial 

acostado aos autos comprova que o requerente sofre de depressão e 

esquizofrenia (CID 10 F331, F20, F316, F332 e F321), que implicam 

incapacidade para as atividades rotineiramente exercidas por ele (ID 

19462787, 19462790 e 19463245). Assim, cumpriu a parte autora o 

requisito da incapacidade para fins de concessão de aposentadoria por 

invalidez, uma vez que conforme prova técnica produzida, a incapacidade 

é total e definitiva, não sendo possível a reabilitação. Quanto à qualidade 

de segurado do autor, tem-se que do trabalhador rural não é exigido tempo 

de contribuição, entretanto, é necessário comprovar, em substituição, o 

mesmo tempo de efetivo trabalho rural. Neste sentido, colaciona-se 

jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE 

TRABALHADORA RURAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. I. 

Os requisitos previstos na Lei de Benefícios para a concessão da 

aposentadoria por invalidez compreendem: a) o cumprimento do período 

de carência, quando exigida, prevista no art. 25 da Lei nº 8.213/91; b) a 

qualidade de segurado, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios e; c) a 

incapacidade definitiva para o exercício da atividade laborativa. O auxílio 

doença difere apenas no que tange à incapacidade, a qual deve ser 

temporária. II. No que tange ao trabalhador rural, não há exigência do 

cumprimento da carência, tendo em vista que o art. 39, inc. I, da Lei nº 

8.213/91 dispõe que a aposentadoria por invalidez ou auxílio doença será 

concedido desde que os segurado comprove o exercício da atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período de 12 (doze) meses. 

Cumpre ressaltar que o art. 55, §3º, da Lei de Benefícios estabelece que a 

comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando 

baseada em início do prova material, não sendo admitida prova 

exclusivamente testemunhal. Nesse sentido foi editada a Súmula nº 149, 

do C. Superior Tribunal de Justiça. III. As provas juntadas aos autos, 

somadas aos depoimentos testemunhais, formam um conjunto harmônico 

apto a colmatar a convicção, no sentido de que a parte autora, de fato, 

exercer atividades no campo no período exigido em lei, advindo daí a sua 

condição de segurada. IV. Outrossim, a alegada incapacidade ficou 

plenamente demonstrada pela perícia médica, conforme parecer técnico 

elaborado pelo Perito, devendo ser concedida a aposentadoria por 

invalidez. V. O termo inicial de concessão do benefício deve ser fixado a 

partir da data da citação, em não havendo requerimento administrativo. VI. 

Apelação improvida. (TRF3, AC nº 0008149-53.2011.4.03.9999, 8ª Turma, 

Relator Newton de Lucca, Julgamento em 23.04.2018). Assim, em relação 

ao período de contribuição rural, verifica-se a comprovação através dos 

documentos colacionados nos autos, bem como através da prova 

testemunhal colhida durante a realização da audiência de instrução. Os 

documentos juntados com a inicial são os seguintes: 1) Nota fiscal em 

nome do requerente, datada de 1987, referente a venda de milho; 2) 

Carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lucas do Rio Verde, 

datada de 1985, em nome do requerente; 3) Recibos do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Lucas do Rio Verde, referentes aos anos de 

2004 e 2005, em nome do requerente; 4) Certidão do INCRA, datada de 

2006, em nome do requerente, estando o mesmo qualificado como 

agricultor, indicando seu endereço rural; 5) Recibos do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Nova Mutum, referentes aos anos de 2006 e 

2007, em nome do requerente; 6) Relatório de Assistência 

Zoofitossanitária, datado de 2007, em nome do requerente indicando seu 

endereço rural; 7) Recibos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Nova Mutum, referentes ao ano de 2008, em nome do requerente; 8) 

Relatório de Assistência Zoofitossanitária, datado de 2008, em nome do 

requerente indicando seu endereço rural; 9) Nota Fiscal datada de 2008, 

em nome do requerente, referente a compra de vacina aftosa; 10) Recibos 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Mutum, referentes ao ano 

de 2009, em nome do requerente; 11) Notas Fiscais, datadas de 2010, em 

nome do requerente, indicando seu endereço rural; 12) Recibo do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Mutum, referente ao ano de 

2010, em nome do requerente; 13) Nota Fiscal, datada do ano de 2011, em 

nome do requerente, indicando seu endereço rural; 14) Recibo do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Mutum, referente ao ano de 

2011, em nome do requerente; 15) Nota Fiscal datada do ano de 2012, em 

nome do requerente, indicando seu endereço rural; 16) Recibos do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Mutum, referentes aos anos 

de 2014 e 2015, em nome do requerente; 17) Anexo XII, em nome do 

requerente, estando o mesmo qualificado como agricultor familiar, no 

período de 2004 a 2015; 18) Recibo do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Nova Mutum, referente ao ano de 2016, em nome do requerente. 

O fato de a requerente não ter trazido para os autos os demais 

documentos relacionados no artigo 106 da Lei nº. 8.213/91 não constitui 

óbice à concessão do benefício pretendido, pois, hodiernamente, até 

mesmo os trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela 

necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades 

informais, sem registro em carteira ou qualquer outra formalidade. A prova 

testemunhal produzida em audiência indica que o requerente sempre 

exerceu trabalho rural até 2015, quando foi acometido de doença que o 

incapacitou para continuar no labor rural. O autor Pedrinho de Almeida 

Mello, ouvido em juízo conforme gravação audiovisual constante nos 

autos, informou que usufruiu do benefício de auxílio doença anteriormente 

pelo período de 02 (dois) meses, em decorrência de uma cirurgia que 

havia realizado, no ano de 2012. Em 2015 também recebeu auxílio-doença, 

pelo período de 03 (três) meses, em decorrência de episódio depressivo, 

sendo que naquelas oportunidades os benefícios foram deferidos 

administrativamente. Informou que atualmente encontra-se com depressão 

e realiza tratamento há mais de três anos. Alegou que a médica disse para 

ele não ficar mais sozinho no sítio, sendo que atualmente o autor reside na 

cidade, na casa da irmã há cerca de uns dois anos. Disse que o sítio do 

autor fica num assentamento. Antes o autor morava nesse sítio, até ficar 

doente, sendo que não tinha funcionários naquela localidade, nem 

maquinário. Informou que já teve que ficar internado em decorrência do 

problema que possui. A testemunha Jair Luis da Rosa, também ouvida em 

juízo, informou que conhece o requerente desde 1998 aproximadamente, 

quando estavam acampados no assentamento, sendo que receberam do 

INCRA as terras em 2004. Alegou que durante o período do acampamento 

plantavam na localidade. Informou que o autor possui essas terras do 

INCRA até a presente data e que é vizinho da testemunha. Disse que o 

autor permaneceu no sítio até uns dois anos atrás, tendo saído porque 

ficou doente, sabe que o autor tem depressão e alguma outra doença. 

Informou que quando o autor morava no local plantava e tinha criação de 

animais. Ainda, a testemunha João Dércio Muniz de Araújo, ouvida em 

juízo, informou que conhece o requerente há uns 35 (trinta e cinco) anos, 

quando era vizinho dos pais dele no Rio Grande do Sul, no tempo de 

escola. Informou que depois que o autor cresceu foi para o Paraná 

trabalhar no labor agrícola e sabe que posteriormente veio para o Mato 

Grosso, mas não sabe precisar o ano. Afirmou que veio morar para Lucas 

do Rio Verde em 1989, tendo reencontrado com o requerente no ano de 

1998, quando foi também acampar no assentamento. Disse que ficaram 

acampados até 2004, quando conseguiram o sítio no município de Nova 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 260 de 678



Mutum-MT. Informou que atualmente o autor está afastado do serviço em 

detrimento do problema de saúde, há aproximadamente 02 (dois) anos. 

Afirmou, ainda, que no sítio o autor plantava e criava animais e que o autor 

nunca trabalhou na cidade. Dessa forma, no caso concreto, a prova 

material foi corroborada pela declaração testemunhal. Assim, comprovado 

o fato constitutivo do direito, a parte autora faz jus ao benefício de 

aposentadoria por invalidez. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido e condeno o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS no 

pagamento de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no 

valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, inclusive 13º 

salário, devido desde a data de cessação do benefício (05.12.2015). 

Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante 

do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, defiro a antecipação de tutela, para o fim de determinar 

o estabelecimento da aposentadoria, nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, em 30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora 

não possui capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano 

irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. Consigno que a 

correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E após a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/2009 e os juros de mora são devidos à razão de 

1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a 

partir da edição da Lei nº 11.960/09. Condeno o Instituto Nacional de 

Seguro Social ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez) por cento sobre o valor das parcelas vencidas até a data da 

prolação da sentença, excluídas as parcelas vincendas, consoante 

Súmula 111 do STJ. Deixo de condenar o Instituto nas custas processuais 

nos termos do art. 4º, inciso I, da Lei 8620/93 e art. 3º da Lei Estadual nº 

7603/01. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 

3º, inciso II, CPC). Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) 

segurado(a): Pedrinho de Almeida Mello; b) benefício concedido: 

aposentadoria por invalidez; c) renda mensal atual: 100% (cem por cento) 

do salário de benefício; d) data de início do benefício – DIB: 05.12.2015 

(data de cessação do benefício); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular 

pelo INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do 

INSS; g) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) 

dias. Lucas do Rio Verde, 23 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001196-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLAUDIO CARVALHO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1 0 0 1 1 9 6 - 7 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 5  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOSE CLAUDIO 

CARVALHO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão proposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda em 

desfavor de Jose Claudio Carvalho da Silva, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Narra, em síntese, que o requerido integra a cota 

de consórcio nº 8570/010 e por contemplação da cota adquiriu, por meio 

do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, um 

automóvel Hyundai, modelo Azera, ano/modelo 2010/11, cor preta, placa 

ATQ1506, chassi nº KMHFC41DBBA543341, e que o demandado se 

encontra em débito desde 12.12.2016. Com a inicial vieram os documentos 

que entendeu pertinentes. Recebida a inicial, a medida liminar foi deferida 

(ID 7330365), tendo sido devidamente cumprida, conforme o auto de 

busca, apreensão e depósito (ID 9138452). Apesar de devidamente citado 

(ID 9138542), o requerido não apresentou resposta à inicial, consoante 

certificado nos autos (ID 22282081). A parte autora requereu o julgamento 

antecipado da lide (ID 17317251). É O RELATÓRIO. DECIDO. O requerido 

não respondeu a ação, apesar de devidamente citado (ID 22282081), 

razão pela qual decreto sua revelia, nos termos do artigo 344 do Código 

de Processo Civil. Passo ao julgamento antecipado da lide, com fulcro no 

artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil. Embora a presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor, em razão da revelia, seja 

meramente relativa, no caso em tela, verifico que os elementos probatórios 

acostados aos autos amparam o pedido formulado pelo requerente, 

corroborando tal presunção. Ademais, mesmo cumprida a medida liminar 

de busca e apreensão do veículo, ainda assim o requerido quedou-se 

inerte, não tendo sinalizado sequer a intenção de efetuar o pagamento do 

débito, o que corrobora a veracidade dos fatos alegados na inicial. Diante 

do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda em desfavor de Jose Claudio Carvalho 

da Silva, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, declarando rescindido o 

contrato e consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse 

plenos e exclusivos do bem descrito na inicial, cuja apreensão liminar 

torno definitiva, determinando o levantamento do depósito judicial. Condeno 

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, devidamente 

corrigido monetariamente, nos termos do art. 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, oficie-se ao DETRAN para proceder 

à transferência do veículo a terceiros que a parte autora indicar e, em 

seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 24 de abril 

de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001382-29.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ZIEGLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimo a parte autora para que, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, 

apresente Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001216-60.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SCHMITZ BECKER (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLADIR DE LIMA OAB - SC33847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLITO BECKER (INVENTARIADO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001152-50.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDENIRA GOMES DINIZ OAB - PE09259 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA BENTO (REQUERIDO)

 

Intimação do requerente, na pessoa do advogado constituído, para que, no 

prazo de 20 (vinte) dias, providencie o pagamento das custas de 

distribuição da missiva e as despesas de locomoção do meirinho, sob 

pena de devolução da deprecata, independentemente de cumprimento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1004521-91.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004521-91.2016.8.11.0045. Com fundamento no conteúdo 

do art. 437, § 1.º do Código de Processo Civil, proceda-se a intimação do 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre os 

documentos juntados pela empresa requerida no evento n.º 24543577. 

Após, venham conclusos para sentença. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 

de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002676-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITH SILVA DOS SANTOS - ME (REU)

EDITH SILVA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002676-53.2018.8.11.0045. Intimem-se a empresa 

requerente/embargada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca do teor dos embargos à ação monitória. Intimem-se, 

também, as partes litigantes para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

indiquem, caso queiram, as provas que pretendem produzir, 

especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade. Após, 

venham conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de abril de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002484-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURDES HELENA ALVES DE OLIVEIRA OAB - 895.953.511-72 

(REPRESENTANTE)

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002484-57.2017.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: 

a) o fato de o requerente ser portador de deficiência, que o incapacite 

para o desempenho de atividade; b) o fato de o autor não reunir condições 

necessárias para promover a sua própria manutenção. Consiste questão 

de direito relevante: o direito à percepção do amparo social ao portador de 

deficiência. Provas deferidas: considero que a realização de exame 

médico-pericial e investigação social revelam-se como meios 

imprescindíveis para verificar as condições econômicos, físicas e de 

saúde da requerente [art. 42 da Lei n.º 8.213/1991]. Diante desta 

perspectiva, Defiro a produção da prova pericial, exclusivamente. Nomeio 

assistente social credenciada a exercer atividades no Poder Judiciário 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à realização de estudo 

da condição sócio-econômica da autora, devendo responder os termos 

dos quesitos formulados, bem como acostar aos autos fotografias da 

autora e de sua residência. Nomeio como perito, para atuar no processo e 

exercer a função de perito, o ilustre médico, Dr. Rodrigo Mustafá de 

Albuquerque [CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com], que deverá 

ser contatado, via e-mail, a fim de que informe data, hora e local para 

realização da perícia. Com as informações, intime-se a parte autora, 

através do advogado constituído, via DJe, para que compareça à perícia 

agendada, a fim de que o requerente seja submetido ao exame médico. 

Intimem-se as partes litigantes para que, caso queiram, arguam o 

impedimento ou suspeição do perito, apresentem quesitos e/ou indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465, § 1.º do 

Código de Processo Civil]. Quanto ao valor dos honorários periciais, em 

processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. 

ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Distribuição do ônus da prova. O ônus da 

prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos 

I e II do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

24 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005221-62.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA ANGELICA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005221-62.2019.811.0045. Considerando-se que a 

deprecata foi distribuída em duplicidade e tem o mesmo objeto da carta 

precatória n.º 1005532-53.2019.8.11.0045, que tramita perante a Sexta 

Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Determino o cancelamento 

da distribuição da missiva. Intime-se. Arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 24 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004555-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA APARECIDA TRENTINI (REQUERIDO)

WILMAR TRENTINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004555-95.2018.8.11.0045. Como forma de concretizar a 

aplicabilidade dos comandos da r. decisão judicial, proferida pelo E. TJMT, 

no recurso de agravo de instrumento n.º 1014570-30.2019.8.11.0000, 

Determino que se proceda a penhora dos imóveis descritos nos 

documentos juntados no evento n.º 21171128, mediante termo nos autos. 

Logo após, a escrivania deverá: a) expedir certidão de inteiro teor do ato 

de constrição judicial, para fins de averbação no Cartório de Registro de 

Imóveis [art. 844 do Código de Processo Civil]; b) proceder à intimação do 
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exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a juntada de 

cópia das matriculas atualizadas dos bens, com os registros da penhora, 

e, também, indique a exata localização dos imóveis, para que seja 

procedida à sua avaliação; c) proceder à intimação das partes a respeito 

da ultimação dos atos processuais de penhora e de avaliação 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

24 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003634-05.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003634-05.2019.8.11.0045. Primeiramente, no tocante à 

preliminar de ausência de interesse processual, por falta de pedido 

administrativo de reembolso das despesas de assistência médica e 

suplementares – DAMS, considero que deve obter sucesso. Como é 

cediço, devido à aplicação do princípio da inafastabilidade do Poder 

Judiciário [art. 5º, inciso XXXV da CRFB/88], inexiste a obrigatoriedade de 

promover-se o prévio exaurimento da instância administrativa para que a 

parte possa desfrutar do acesso à prestação jurisdicional. Todavia, a 

desnecessidade de condicionar-se o exercício do acesso à prestação 

jurisdicional ao prévio exaurimento da via administrativa, não 

descarta/rechaça a imprescindibilidade de a parte autora exteriorizar a 

caracterização de interesse de agir — que, como condição da ação, 

configura-se como a existência do critério necessidade-utilidade da 

pretensão e, portanto, parte da premissa da pré-existência de resistência 

e conflito de interesses no âmbito do direito material. Portanto, diante desta 

moldura, conclui-se, por força de proposição lógica, que não subsiste 

interesse de agir na pretensão de condenatória de indenização securitária 

relativa ao seguro DPVAT quando inexistente prévio requerimento 

administrativo, haja vista que “o interesse processual do segurado e a 

utilidade da prestação jurisdicional concretizam-se nas hipóteses de a) 

recusa de recebimento do requerimento ou b) negativa de concessão do 

benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja 

pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada” [cf.: STJ, 

REsp nº. 1.310.042/PR, 2ª Turma, Rel.: Min. Herman Benjamin, j. em 

15/05/2012]. A guisa de ilustração, com o intuito de corroborar tais 

assertivas, colho do repertório de jurisprudência do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, o seguinte precedente, o qual versa a respeito de 

situação análoga à presente: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. 

REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA 

CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO 

A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. 2. Rever o entendimento firmado pelo 

acórdão recorrido, no sentido da não formulação do requerimento 

administrativo, demanda a análise do acervo fático-probatório dos autos, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema constitucional em 

discussão (inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário) refoge à 

alçada de controle desta Corte Superior de Justiça. 4. Agravo regimental 

desprovido” (STJ, AgRg no REsp n.º 936.574/SP, 3.ª Turma, Relator: 

Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, julgado em 02/08/2011) — 

com destaques não inseridos no texto original. Pois bem. Perquirindo o 

cipoal de informações encartadas nos autos, máxime a partir da dicção da 

petição inicial, vislumbra-se que o autor, ao propor a ação contendo 

pedido de reembolso das despesas de assistência médica e 

suplementares – DAMS, no valor de R$ 675,95, não apresentou/veiculou 

documentação idônea e válida que tivesse a capacidade de comprovar a 

prévia existência de requerimento administrativo. Compulsando o 

processo, depreende-se que o pedido administrativo formulado envolve, 

unicamente, a cobertura por invalidez permanente (evento nº 22231131). 

Assim, da forma que se apresenta a situação, entendo que extinção 

parcial do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. 

Sob outro aspecto, em relação à impugnação ao valor da causa, arguida 

pela empresa requerida, importa registrar, de antemão, que o valor 

atribuído à causa deve, necessariamente, exprimir a estimativa 

econômico-patrimonial que o bem da vida pretendido pelo requerente na 

petição inicial (pedido mediato) representa, ainda que o pedido mediato 

formulado não tenha conteúdo econômico algum. O valor da causa, 

portanto, deve ser fixado em função do proveito/benefício patrimonial — 

ainda que represente mera estimativa — que o autor pretende auferir com 

o ajuizamento da ação [art. 292 do Código de Processo Civil/2015]. Por via 

de consequência, diante deste contexto, partindo da premissa de que o 

proveito econômico buscado pelo autor na presente ação consiste na 

indenização do seguro Dpvat, prevista para o caso de invalidez 

permanente total, equivalente a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), considerando-se que a estimativa levada a efeito, quando do 

arbitramento do valor à causa, caracteriza-se pela quantificação de valor 

condizente com a norma de regência (art. 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74), 

concluo que a improcedência da impugnação é medida que se impõe. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide: a) Julgo 

Extinto Parcialmente o Processo, sem a resolução de seu mérito, em 

função do reconhecimento da ausência de interesse processual, com 

relação ao pedido de reembolso das despesas de assistência médica e 

suplementares – DAMS, o que faço com suporte no conteúdo normativo 

do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil; b) com lastro no 

conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, os seguintes 

fatos: a) a circunstância de o autor padecer de moléstia que tenha 

originado sequelas que caracterizam invalidez permanente. Consiste 

questão de direito relevante: a) a relação de causalidade, traçada entre o 

acidente automobilístico e as sequelas suportadas por parte do 

requerente; b) existência dos requisitos da responsabilidade civil. Provas 

deferidas: Considerando-se que a realização de exame médico-pericial 

revela-se como meio imprescindível para verificar as condições físicas e 

de saúde do autor, Defiro a produção da prova pericial médica. NOMEIO, 

para exercer a função de perito, o profissional Dr. Guido V. Cespedes, 

que deverá ser intimado para que, no prazo de impostergável de 10 (dez) 

dias, apresente proposta de honorários e indique data, local e horário para 

a realização dos trabalhos. Com lastro no conteúdo normativo do art. 95 

do Código de Processo Civil, dado ao fato de que a produção da prova 

pericial foi requerida pela ré, diante da condição de vulnerabilidade 

técnico-informativa da requerente, que impõe fundadas dificuldades, no 

plano prático, para o fim de provar o fato constitutivo do direito, estabeleço 

que as despesas da remuneração do ‘expert’ deverão ser integralizadas 

pela empresa requerida. Tão logo apresentada a pretensão honorária, 

intime-se a requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

depósito do valor dos honorários. Com espeque no teor do art. 465, § 1.º 

do Código de Processo Civil, determino que seja procedida à intimação das 

partes litigantes para que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos. Distribuição do 

ônus da prova. De efeito, segundo a norma de regência [arts. 3º e 2º, do 

Código de Defesa do Consumidor], os serviços de natureza securitária 

estão sujeitos às normas consumeristas, uma vez que são prestados, 

mediante remuneração, no mercado de consumo. Pode-se verificar, assim, 

como incontroverso que a requerida se encontra postada como 

prestadora de serviços, enquanto, a requerente, por ser sua 

consumidora, faz jus à facilitação de sua defesa com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, em razão da hipossuficiência técnica perante a 

requerida, porquanto a requerida questiona a dimensão das sequelas 

suportadas pela parte autora. Portanto, DETERMINO a imposição da 

inversão do ônus da prova, na forma do que dispõe o art. 6.º, inciso VIII da 

Lei n.º 8.078/1.990, visto tratar-se de relação de consumo. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de abril de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.
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Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1004344-25.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALZENIRA BATISTA MOREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004344-25.2019.8.11.0045. Trata-se de Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença formulada pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, incidentalmente a demanda executiva ajuizada por Alzenira 

Batista Moreira do Nascimento, em que suscitou a ocorrência de excesso 

de execução. Intimada, a impugnada apresentou resposta, oportunidade 

em que manifestou concordância com relação a pretensão da executada. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a 

decidir. Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame 

e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. Compulsando o 

processo, principalmente de acordo com o teor da manifestação, 

veiculada por parte da impugnada, denota-se que a exequente 

expressamente aderiu ao pedido vertido pela autarquia executada (evento 

nº 25839851). É, pois, o que basta. Acontece que, segundo a dogmática 

processual civil, na hipótese factual em que o requerido não se opõe à 

pretensão vertida pela parte adversa, admitindo como aceitável a 

possibilidade de submeter-se ao pedido formulado pelo autor, dá-se o 

reconhecimento jurídico do pedido, dinamizando, como consequência 

natural, à procedência do pedido e à extinção da relação jurídica de direito 

processual. Interpretação do conteúdo normativo do art. 487, inciso III, 

alínea ‘a’ do Código de Processo Civil. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado no pedido de impugnação ao 

cumprimento de sentença, formulado pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, incidentalmente a demanda executiva ajuizada por Alzenira 

Batista Moreira do Nascimento, para o fim de: a) Homologar o 

reconhecimento da procedência do pedido e Acolher, na sua feição, 

integral, os cálculos de liquidação da dívida apresentados por parte da 

autarquia executada; b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso III, 

alínea ‘a’ do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão judicial, com 

fundamento no conteúdo do art. 535 do Código de Processo Civil/2015, 

Determino que se providencie o pagamento da quantia em dinheiro exigida 

no requerimento de cumprimento de sentença, mediante Requisição de 

Pequeno Valor. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 24 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003902-59.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LACERDA COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA VALARDAO (REQUERIDO)

 

: 18/08/2020 Hora: 13:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 18/08/2020 Hora: 13H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências 

do Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002952-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIESEL RECAPAGENS DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICAMPO TRANSPORTES E SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 29/01/2020 Hora: 14:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002952-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIESEL RECAPAGENS DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICAMPO TRANSPORTES E SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

18/08/20 13:15 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

18/08/2020 Hora: 13H15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001569-03.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN JOSUE DOS SANTOS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 18/08/2020 Hora: 13H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001568-18.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN JOSUE DOS SANTOS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

: 18/08/2020 Hora: 14:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 18/08/2020 Hora: 14H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências 

do Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001546-57.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CORREA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MONTICELI GREGIS OAB - RS47354 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 18/08/2020 Hora: 14H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 18/08/20 14:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001966-62.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDEVANIA DO NASCIMENTO LIMA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 18/08/2020 Hora: 14H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.18/08/20 14:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001962-25.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CAMARGO SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAMARGO SILVEIRA OAB - MT27340-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REU)

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (REU)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 30/07/2020 Hora: 13:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001965-77.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA PINHEIRO DE ARAUJO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º ITEM 7 DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 

002/2019/JEC, INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, COMPROVAR O VÍNCULO COM O TITULAR 

DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001969-17.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 30/07/2020 Hora: 13:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001971-84.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JUNIOR LESIUK SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ OAB - MT22183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EASYCOB CONSULTORIA TREIN E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 30/07/2020 Hora: 13:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001972-69.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA PINHEIRO DE ARAUJO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º ITEM 7 DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 

002/2019/JEC, INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, COMPROVAR O VÍNCULO COM O TITULAR 

DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003153-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEVAIR ANA DOS ANJOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor do débito, conforme valor apresentado pela parte exequente, 

consignando que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante 

será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de 

mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 525, § 1º). Lucas do Rio 

Verde - MT, 24 de abril de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004157-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA OAB - MT25610/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 30/07/2020 Hora: 15:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000180-80.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VICENTE VETTORI SANTAMARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 24 de abril de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002840-81.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO FERREIRA ZUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 24 de abril de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003126-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1003126-30.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ADENIR MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto etc. Dispensado o relatório. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por ADENIR 

MARIA DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S/A, alegando em 

síntese, que ao tentar abrir um crediário no comercio local teve seu 

cadastro negado por inscrição nos órgãos de proteção ao crédito 

realizado pela reclamada. Argumenta que nunca realizou qualquer tipo de 

contrato com a reclamada desconhecendo a cobrança realizada, 

requerendo ao final a concessão de tutela antecipada para retirada do 

nome d requerente dos órgãos de proteção ao crédito, e no mérito a 

condenação da requerida em danos morais. Dispõe o artigo 300 do Código 

de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203) Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam 

a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação de 

ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de 

identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, 

praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que originam 

inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência 

de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou 

tentativa de resolução do problema através dos órgãos e serviços 

públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em relação 

ao pedido de inversão do ônus da prova a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que ela “fica a critério do 

juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação 

do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente 

ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias 

ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” (AgRg no AREsp 

440361/PE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 24.11.2015). 

Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de hipossuficiência 

vai além do sentido literal das expressões pobre ousem recursos, 

aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no 

campo processual. O conceito de hipossuficiência consumerista é mais 

amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no 

sentido de reconhecer a disparidade técnica ou informacional, diante de 

uma situação de desconhecimento” (Manual de Direito do Consumidor) 

Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora. A Secretaria do 

Juizado Especial deverá realizar o agendamento de audiência de 

conciliação de acordo com a pauta da Conciliadora. Cite-se e intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 24 de outubro de 2017. Melissa de Lima 

Araújo juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003126-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetue 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 24 de abril de 2020. Fabio Lucio da 

Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006170-86.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CEZAR CORTEZ NANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 266 de 678



(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 24 de abril de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003292-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINO M. PEDROZO & CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRANGE NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA TELEFONICO COMERCIO E 

PRESTACAO DE SERVICOS TELEMARKETING LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA OAB - SP0153170A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de abril de 

2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002858-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.C.BRAZAO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de abril de 

2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001823-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ONORINO SONALLIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ABUTAKKA DE SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DERLISE MARCHIORI OAB - MT20014/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001823-44.2018.8.11.0045. EXECUTADO: ONORINO SONALLIO 

EXEQUENTE: THIAGO ABUTAKKA DE SANTANA Vistos. Intime-se o 

executado para, em 05 (cinco) dias, comprove nos autos o pagamento 

das parcelas da dívida exequenda. Escoado o prazo, intime-se o 

exequente para manifestar quanto ao pagamento do débito, sendo que o 

silêncio será interpretado como satisfeita a obrigação (art. 924, II, do CPC). 

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010718-45.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LAURI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010718-45.2013.8.11.0045. EXEQUENTE: JULIANO TRAMONTINA 

EXECUTADO: JOSE LAURI DE OLIVEIRA Vistos. Indefiro o pedido de Id. 

28529964, porque a intimação de Id. 24933792 é eficaz, posto que foi 

cumprida no endereço cadastrado nos autos (art. 19, § 2º da Lei n. 

9.099/95). Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, bem 

como requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção da ação. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003683-46.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE OLIVEIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA OAB - MT13930-O (ADVOGADO(A))

LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO OAB - SP307124 (ADVOGADO(A))

DANIEL IACHEL PASQUALOTTO OAB - SP314308 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003683-46.2019.8.11.0045. REQUERENTE: VALDIR DE OLIVEIRA 

TEIXEIRA REQUERIDO: EMANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Em que pese o demandante sustentar a desnecessidade da 

realização da audiência, em razão do alto custo do transporte até o 

presente Juízo e da improvável composição das partes, tais alegações 

não o eximem do comparecimento ao ato, posto que não é faculdade do 

demandante a realização da tentativa de conciliação e sim decorre de 

previsão legal, bem como vai de encontro aos princípios norteadores e 

objetivos do Juizado Especial, já que a obrigatoriedade do comparecimento 

das partes visa estimular a conciliação e prestigia o princípio da oralidade. 

Demais não é lembrar que, na medida em que o autor opta por ação 

pertinente ao rito dos Juizados Especiais, deve seguir o procedimento nele 

disposto, como todas as demais ações. Ora, o autor poderia ter 

ingressado a ação na justiça comum, onde a dispensa da audiência de 

conciliação encontra previsão legal. Assim, indefiro a dispensa da 

audiência conciliatória. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010478-61.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENTER LUCAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CHALUPA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por sua advogada e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001700-75.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GOBBI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIA OLIVEIRA DA SILVA (REU)

 

18/08/2020 Hora: 15:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

18/08/2020 Hora: 15H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-93.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA LUCAS COFFI LIRIO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS OAB - MT25795/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 24 de abril de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003388-09.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ISLAN NASCIMENTO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seus advogados e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, mormente diante 

do teor do "aviso de recebimento" juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002897-02.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ALCANTARA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1002897-02.2019.8.11.0045; Valor causa: R$ 

4.228,74; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Adicional de Serviço Noturno, Descontos Indevidos, 

Contribuição sobre a folha de salários]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o 

Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Ato contínuo, INTIMO O 

RECORRIDO para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 

LUCAS DO RIO VERDE, 24 de abril de 2020 MARCELA OLIVEIRA 

CAVALCANTI DE AVILA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004160-69.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOSA TRAJANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1004160-69.2019.8.11.0045; Valor causa: R$ 

19.706,60; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Adicional de Serviço Noturno, Descontos Indevidos, 

Contribuição sobre a folha de salários]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o 

Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Ato contínuo, INTIMO O 

RECORRIDO para, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES no prazo 

legal. LUCAS DO RIO VERDE, 24 de abril de 2020 MARCELA OLIVEIRA 

CAVALCANTI DE AVILA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 
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AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 35492787
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VITOR SILVA ARAUJO OAB - MG124890 (ADVOGADO(A))

THAIS VIANA FRAIBERG OAB - MT19833-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000137-46.2020.8.11.0045. AUTOR: LUCAS RESENDE VIEGAS REU: GOL 

LINHAS AEREAS S.A., PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA 

Vistos. I. Relatório. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. As Circunstâncias da causa evidenciam a 

desnecessidade de produção de outras provas, comportando 

perfeitamente o julgamento antecipado da lide, em homenagem aos 

princípios da celeridade e economia processual, conforme exegese do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Rejeito a alegação de 

ilegitimidade passiva deduzida em sede de contestação. Trata-se, pois, de 

relação de consumo e de um contrato único de transporte, de 

Uberlândia-MG para Cuiabá-MT, com escala em Brasília, firmado entre o 

autor com a requerida GOL, em que o trecho seria operado pela 

companhia aérea Passaredo, parceira da GOL. Esse acordo de 

cooperação (“codeshare” ou código compartilhado) permite que várias 

companhias aéreas compartilhem o mesmo voo, oferecendo mais 

comodidade e mais destinos aos passageiros do que uma única 

companhia isolada poderia oferecer. Em consequência, passam a integrar 

a cadeia de consumo e a responder, todas, solidariamente perante o 

passageiro. Nesse sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO E PERDA DE OBRAS 

ARTÍSTICAS EM VOO INTERNACIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. 

NECESSIDADE. MÁCULA IRRETOQUÍVEL À CARREIRA E IMAGEM DA 

AUTORA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE 

CORREÇÃO. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL EM 

DETRIMENTO DO CDC. PARCERIA (CODE SHARE) ENTRE EMPRESAS 

AÉREAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANIFESTA FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES E 

DATAS DE INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. QUESTÕES DE ORDEM 

PÚBLICA. I. (...) II. (...). III. (...) IV. As empresas aéreas contratadas pelo 

sistema code share respondem solidariamente por danos causados aos 

passageiros (art. 25, do CDC), sendo que qualquer delas tem legitimidade 

para ocupar o polo passivo da demanda indenizatória. (...)” (AREsp 

388975/MA, Rel. Marco Buzzi, j. 23/09/2013). Sem destaque no original. 

Superada a preliminar, a pretensão é procedente. Restou incontroverso, 
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que o autor adquiriu serviços das requeridas para obtenção de transporte 

aéreo com saída de Uberlândia-MG com destino à Cuiabá-MT, com escala 

em Brasília. Porém, o voo foi cancelado do dia do embarque (05.12.2019), 

sob o argumento de falhas técnicas na aeronave que faria o percurso, 

sem qualquer providência de realocação do passageiro noutro voo mais 

próximo, a fim de evitar transtornos maiores ao autor. Portanto, tendo em 

vista que as requeridas não comprovaram que ofereceram ao autor outras 

opções de embarque para que chegasse a seu destino no prazo 

anteriormente pretendido ou, ao menos, que minimizasse os efeitos de seu 

inadimplemento contratual, fica evidenciada a falha em sua prestação de 

serviços. Pelo contrário, o autor teve de valer-se da ajuda de seu 

empregador para conseguir a chegar em tempo no dia seguinte em tempo 

de trabalhar. As requeridas minimizariam os efeitos, se tivessem 

realocado o autor noutro voo ainda que fosse de outra companhia aérea, 

a fim de que o passageiro chegasse ao seu destino a tempo, para que o 

reclamante não tivesse de comprar outra passagem com outra companhia 

aérea e pagar táxi de Uberlândia a Goiânia, fato que restou incontroverso 

nos autos. É nítida a falha na prestação do serviço das requeridas cuja 

falha fica evidenciada não apenas e tão somente pelo cancelamento do 

voo, mas sim e, principalmente, pelo descaso da requerida para com o 

passageiro que havia se programado a tempo para realizar sua viagem 

com tranquilidade, que mesmo tendo contratado com antecedência os 

serviços de transporte da reclamada, se viu desamparado e sem apoio, 

valendo-se da compra de outra passagem para chegar ao seu destino. No 

presente caso, todavia, restou comprovado nos autos que a falha do 

serviço gerou efeitos e provados danos morais, pois ultrapassaram os 

meros dissabores do cotidiano. Ademais, as requeridas não comprovaram 

que agiram para minorar o dano sofrido pelo reclamante e, nem mesmo a 

impossibilidade de fazê-lo (por exemplo, demonstrando a ausência de 

outros voos em outras companhias para fazer o trecho 

cancelado/atrasado em tempo menor). Caracterizado o defeito na 

prestação de serviço, ante o cancelamento do voo e das condições nas 

quais o autor sem qualquer auxílio das requeridas, há de se reconhecer a 

responsabilidade objetiva das empresas requeridas e a respectiva 

obrigação de reparar o dano moral suportado pelo autor. Na espécie, os 

danos morais estão plenamente justificados e provados em razão do 

desespero, angústia e sofrimento impingidos pela requerida ao autor, que 

obviamente teve sua paz e tranquilidade totalmente abaladas em razão a 

falha na prestação dos serviços da requerida. Ora, o descaso da 

requerida no atendimento ao consumidor, a tentativa de suprimir sua 

responsabilidade, esquivando-se de suportar os riscos da atividade que 

explora é passível de gerar sua responsabilização. O dano moral está 

configurado, não só pelo descaso e desrespeito com o consumidor, que 

não conseguiu solucionar administrativamente demanda, mas também, e, 

principalmente, pelo caráter punitivo e pedagógico que integra este tipo de 

reparação. Caracterizado o dano moral, há de ser fixada a indenização em 

valor consentâneo com a gravidade da lesão, observadas posição 

familiar, cultural, política, social e econômico-financeira do ofendido e as 

condições e o grau de culpa do lesante, de modo que com a indenização 

se consiga trazer uma satisfação para o ofendido, sem configurar 

enriquecimento sem causa, e, ainda, uma sanção para o ofensor. 

Considerando que a requerida é empresa de grande porte; considerando a 

gravidade do ato ilícito praticado; considerando que, em que pesem os 

transtornos, a autora não comprovou a perda de nenhum compromisso 

pessoal inadiável, considerando ser incontroverso o cancelamento do voo 

sem qualquer providência das requeridas a fim de realocar o passageiro 

noutra companhia aérea e, considerando que é incontroverso que as 

requeridas deixar de fornecer auxílio material e hospedagem ao 

requerente e, considerando o caráter pedagógico de que também deve se 

revestir a indenização por danos morais, mostra-se adequado a cifra de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que é suficiente para amenizar o sofrimento 

da parte autora e dissuadir a parte requerida de igual e novo proceder. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada 

na reclamação cível proposta por LUCAS RESENDE VIEGAS em desfavor 

de GOL LINHAS AÉREAS S/A. e PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS 

S/A., e condeno as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados 

da citação. Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 19 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-19.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON MARTINS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000100-19.2020.8.11.0045. REQUERENTE: ANDRESSON MARTINS 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Defiro o 

levantamento de valores depositados nos autos em favor da parte autora. 

Expeça-se Alvará. Após, nada mais sendo requerido, arquive-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-50.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSLAINE BATISTA ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000085-50.2020.8.11.0045. INTERESSADO: ROSLAINE BATISTA 

ARAUJO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. I. 

Relatório. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II. Fundamentação. O processo comporta julgamento no estado em que se 

encontra, com base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e as provas 

necessárias ao deslinde da causa já foram produzidas, mormente as 

alegações das partes e a prova documental, satisfazendo o julgador, a 

quem se dirigem, sendo desnecessárias outras provas, que ficam 

indeferidas. Primeiramente, defiro a correção do nome da requerida no 

polo passivo da lide, devendo constar GOL LINHAS AÉREAS S/A. 

Retifique-se. Afasto a preliminar de falta de interesse de agir, pois em se 

tratando de ação cujo pedido é a condenação em danos morais não se 

exige o esgotamento da via administrativa como requisito para a 

propositura de ação judicial. Além disso, conforme relatado nos autos a 

parte autora tentou resolver a questão administrativamente com a 

requerida na ocasião em que estava no aeroporto de Guarulhos/SP, até 

porque não seria viável para a reclamante postergar a situação naquela 

ocasião. Superada a preliminar, passo à análise do mérito. Inicialmente, de 

rigor observar que se trata de relação de consumo, sendo a parte autora 

enquadrada como consumidora e a requerida prestadora de serviços, tal 

como dispõem os artigos 2º e 3º do CDC. No mérito, tornou-se 

incontroverso que a requerida cancelou o voo de Guarulhos/SP para a 

cidade de Maringá-PR, impedindo a conexão do voo da autora que havia 

decolado de Cuiabá-MT, no dia 16.04.2019. Embora a parte autora tenha 

tentado uma solução para que a requerida realocasse a passageira noutro 

voo para a cidade de Maringá ou retorno a Cuiabá, as tentativas foram 

infrutíferas. Assim, optou por deslocar-se do aeroporto de Guarulhos ao 

aeroporto de Congonhas e embarcar para Londrina, cidade diversa do 

destino escolhido e para o qual comprou sua passagem. A requerida, por 

sua vez, afirmou que o cancelamento ocorreu em razão de 

congestionamento no tráfego aéreo, fato que não implica na ausência de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 269 de 678



responsabilidade da requerida, ante o risco de sua atividade. Com efeito, 

apenas se eximiria a requerida da responsabilidade a ela imputada, apta a 

causar a autora expectativa legítima frustrada se comprovasse ter 

enviado esforços para a consecução da viagem na forma contratada, vale 

dizer, da forma mais breve possível. Aliás, a requerida sequer trouxe aos 

autos provas de que ao menos tentou realocar a passageira noutro voo 

mais próximo ou que tenha realocar a passagem em voo de outra 

companhia aérea, possibilitando a passageira chegar ao destino com 

segurança e que amenizasse a situação dos transtornos causados a 

passageira, ante a ineficiência do serviço prestado. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (parágrafo terceiro, incisos I e II, do artigo 14 do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele 

não a produzir, será responsabilizado, como é de ocorrer no presente 

caso. Daí porque, reputam-se preenchidos os requisitos autorizadores do 

dever de indenizar o dano moral alegado, que, na hipótese dos autos é 

puro, vale dizer, decorre naturalmente das circunstâncias dos autos que 

têm o condão de causar aborrecimento acentuado, formando-se 

convencimento consistente de que o evento atingiu, sim, o ânimo da 

autora, ultrapassando os limites de tolerância, gerando desconforto e 

extrapolando situação de mera vicissitude ou contratempo, estes 

plenamente suportáveis e previsíveis na atualidade. Assim, restando o 

arbitramento do dano tem-se em conta, também, que a indenização não se 

presta ao enriquecimento sem causa da autora e tem natureza repressiva 

e preventiva da conduta inadequada da requerida, de sorte que se mostra 

ajustado à hipótese dos autos o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de compensação por danos morais, considerando, de outro lado, que 

a espera para o embarque foi superior a quatro horas. III. Dispositivo. Ante 

o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação 

cível proposta por ROSLAINE BATISTA ARAÚJO em desfavor de GOL 

LINHAS AÉREAS S/A., e condeno a requerida ao pagamento de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais à 

parte autora, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês, contados da citação. Consequentemente, resolvo o mérito da causa 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Retifique-se o nome da requerida no polo passivo da lide, fazendo constar 

GOL LINHAS AÉREAS S/A. Anote-se. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 26 de março de 2019. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 
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Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006287-77.2019.8.11.0045. REQUERENTE: A. FERRO JUNIOR E CIA LTDA 

- ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. I. Relatório. Dispensado o relatório na forma do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento 

antecipado nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

vez que desnecessária a produção de outras provas para o deslinde do 

feito. Não merece acolhimento a preliminar de incompetência do Juizado 

para o julgamento da lide, tendo em vista que os elementos constantes dos 

autos são suficientes para o deslinde da controvérsia apresentada, até 

porque não se verifica a necessidade de produção de prova pericial 

complexa que afaste a competência deste Juízo. De acordo com a parte 

autora, após a instalação da usina fotovoltaica no imóvel de sua 

propriedade, o consumo mensal de energia elétrica seria reduzido, já que 

as placas teriam capacidade de geração de energia solar de até 

10.000KWH/MÊS, ainda que a perda fosse de 20% teria capacidade de 

geração de energia se utilizada a média de consumo mensal, que seria de 

8.000KWH/MÊS. Porém, em que pese a instalação das placas a requerida 

computou de forma equivocada o consumo de energia no estabelecimento 

da requerente, e que mesmo sendo indevidos os valores cobrados pela 

requerida, a parte autora efetuou o pagamento em relação aos meses 

07,08,09 e 11/2019. Com efeito, as alegações da parte autora são meras 

conjecturas desprovidas de prova material acerca de suas alegações. Se 

a reclamante instalou uma usina fotovoltaica a fim de reduzir a cobrança 

mensal dos valores de consumo de energia cobrada no seu 

estabelecimento, deveria juntar aos autos prova material escrita assinada 

por profissional habilitado indicando a capacidade de produção mensal de 

energia da usina, mesmo nos períodos chuvosos, bem como a indicação 

de como se daria a redução do consumo ou do abatimento/compensação 

em relação ao produto fornecido pela concessionária de energia elétrica. 

A ausência de prova escrita (laudo técnico) elaborado por profissional 

habilitado, não transfere a incumbência para o Juízo, que não tem 

capacidade técnica de aferir o quanto de geração de energia na usina 

fotovoltaica instalada no estabelecimento da reclamante, bem como a 

dedução da energia fornecida em seu estabelecimento pela 

concessionária. Importa destacar o quão necessário se faz a prova 

pré-constituída pela autora, ao passo que a requeria defendeu a 

regularidade da leitura do consumo e a cobrança dos valores, e que 

essas informações não podem ser descartadas mediante simples 

conjecturas ou análise de gráficos produzidos pela autora e incluída no 

corpo de sua petição inicial, desacompanhada de prova técnica que 

comprove os fatos narrados em sua peça inaugural. Portanto, ao analisar 

detidamente a prova produzida nestes autos, não me deparo com 

elementos suficientes a permitir a condenação da requerida. Muito embora 

se possa cogitar a aplicação das normas do Código de Defesa do 

Consumidor ao caso, - aliás concedida a inversão do ônus da prova na 

decisão que concedeu a tutela provisória -, a relação de consumo não 

autoriza a inversão do ônus da prova quando demonstrada frágil a 

verossimilhança das alegações do direito invocado, sendo exemplo o caso 

dos autos. Caberia, portanto, a parte autora comprovar por meio de 

documentação escrita a capacidade de geração de energia da “usina 

fotovoltaica”, bem como os parâmetros de como seria feito a 

compensação e a leitura do consumo do serviço fornecido pela 

concessionária no imóvel da reclamante, ônus do qual a parte autora não 

se desincumbiu (art. 373. Inciso I, do CPC). Por outro lado, a reclamante 

não trouxe nenhuma prova quanto a eventual irregularidade da leitura do 

serviço realizada pela requerida, não se podendo imputar a reclamada o 

ônus de produzir prova de fato negativo (prova diabólica) em seu 

desfavor, o que não é admitido pela jurisprudência atual. Não se pode 

deixar de mencionar ainda que a autora é pessoa jurídica tendo como 

atividade a exploração do mercado hoteleiro e, como não há prova quanto 

eventuais irregularidades praticadas pela requerida, configura exercício 

regular de direito a cobrança perpetrada pela concessionária. Por tais 

considerações, impõe-se a improcedência dos pedidos da reclamante. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada na reclamação cível proposta por A. FERRO JUNIOR E CIA LTDA 

ME em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA ELÉTRICA S/A., e julgo extinto o processo com análise do mérito 

na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por 

consequência, revogo a tutela provisória concedida nos autos (Id. 

27642284). Anote-se. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de março 

de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1006326-74.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT18857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 19/02/2020 Hora: 14H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 19/02/20 14:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006326-74.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT18857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 24 de abril de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006349-20.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 19/02/2020 Hora: 14H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 19/02/2020 Hora: 14:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006349-20.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 24 de abril de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006366-56.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA HEMIELEVSKI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 19/02/2020 Hora: 13H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 19/02/2020 Hora: 13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006366-56.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA HEMIELEVSKI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006366-56.2019.8.11.0045. REQUERENTE: CRISTINA HEMIELEVSKI DE 

SOUZA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. 

I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II. Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito comporta 

julgamento antecipado, consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 

do Código de Processo Civil, uma vez que a parte ré, citada, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, incidindo, dessa forma, os efeitos 

da revelia na forma do artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Além disso, não houve 

requerimento por parte do réu quanto à produção de provas (art. 349 do 

CPC). Ressalte-se que embora a Lei n. 9.099/95 determina que a citação e 

intimação seja pessoal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a 

citação direcionada ao endereço da parte e recebida por pessoa 

devidamente identificada é válida para os todos os efeitos. Nesse sentido 

também é a orientação do Enunciado n. 5 do FONAJE: “A correspondência 

ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de 

citação, desde que identificado o seu recebedor”. No caso dos autos, o 

Aviso de Recebimento foi recebido e identificado pelo seu recebedor (Id. 

28708152). Além disso, a jurisprudência é uníssona em admitir a aplicação 

da Teoria da Aparência para validar a citação de pessoa jurídica realizada 

na pessoa de preposto que não opõe ressalvas. Neste sentido, julgados 

do C. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA 

APARÊNCIA. APLICAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a Teoria da 

Aparência, é válida a citação realizada perante pessoa que se identifica 

como funcionário da empresa, sem ressalvas, não sendo necessário que 

receba a citação o seu representante legal. 2. Em caso similar aos dos 

autos, em que a citação fora recebida por funcionário de empresa 

terceirizada que prestava serviços ao réu, decidiu-se pela validade do ato 

processual, salientando que, ‘ao se considerar a estrutura e organização 

de uma pessoa jurídica, é de se concluir que todos os atos ali praticados 

devam chegar ao conhecimento de seus diretores ou gerentes, não 

apenas por via de seus gerentes ou administradores, mas também por 

intermédio de seus empregados, o que se observa na presente hipótese’ 

(AG 692.345, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 06.10.05). 3. Ademais, na 

espécie, observa-se que sequer consta prova dos autos, mas apenas 

mera alegação do Banco recorrido, de que a pessoa que recebeu a 

citação não faz parte dos seus quadros. 4. Agravo improvido (AgRg no 

REsp 869.500 – SP Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa – 4ª Turma j. em 

13.02.2007). “AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO MONITÓRIA – PESSOA 

JURÍDICA – CITAÇÃO – TEORIA DA APARÊNCIA – POSSIBILIDADE – 
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PRECEDENTES RECURSO IMPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça 

admite que a citação da pessoa jurídica ser realizes validamente na 

pessoa daquele que, mesmo sem ter poderes de representação, se 

apresente como tal, mormente se não há a imediata oposição. 

Precedentes” (AgRg no Ag 989921 SP Rel. Min. Massami Uyeda 3ª Turma, 

- j. em 21.08.2008). Sem destaque no original. Desse modo, tendo em vista 

que a parte reclamada devidamente citada não compareceu à sessão de 

conciliação, decreto-lhe a revelia (art. 20 da Lei 9.099/95 c/c art. 344 do 

CPC). No mérito, a pretensão é procedente em parte. No caso, a relação 

jurídica existente é típica de consumo, na qual a companhia aérea figura 

como fornecedora, na modalidade de prestadora de serviço, enquanto a 

parte autora figura como consumidora, tal qual dispõe os artigos 2º e 3º, § 

2º do Código de Defesa do Consumidor. Destaque-se ainda ser objetiva a 

responsabilidade civil das empresas aéreas, pois se enquadram no 

conceito de fornecedoras e podem ser responsabilizadas por eventuais 

defeitos na prestação do serviço de transporte aéreo (art. 14 do CDC). O 

contrato de transporte aéreo caracteriza-se pela fixação de obrigação de 

uma das partes (empresa aérea) de transportar passageiro para 

determinado local, previamente ajustado, mediante pagamento. O serviço 

prestado pela requerida foi defeituoso, pois ao prestar o serviço deixou de 

realizar manutenção periódica em sua aeronave, deixado de realizar o voo 

com segurança espera e tendo de retornar ao destino de origem para tão 

somente decolar noutra aeronave com segurança aos passageiros e 

tripulantes. Porém, esse fato ocasionou perda de tempo e atraso mais do 

que tolerável, ou seja, superior a quatro horas, cujo contratempo 

ultrapassam o mero dissabor do cotidiano. Por outro lado, houve aceitação 

tácita como o pedido da autora, a reclamada não se desincumbir do ônus 

que lhe competia, pois deveria comprovar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do reclamante, na forma do artigo 

373, inc. II, do CPC. O artigo 734 do Código Civil dispõe que: “o 

transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas 

e suas bagagens, salvo motivo de força maior sendo nula qualquer 

cláusula excludente de responsabilidade”. Em razão da falha na prestação 

do serviço da reclamada, trouxe aflição e sofrimento psíquico à 

reclamante, tudo causado por culpa exclusiva da requerida em razão de 

sua omissão pela ausência de manutenção na aeronave. De outro lado, 

restou comprovada a ilegalidade da conduta da reclamada e, portanto, tem 

a obrigação de indenizar os danos morais experimentados pela 

consumidora. A jurisprudência vem se posicionando no sentido de que o 

dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa porquanto a 

responsabilidade da companhia aérea é objetiva e, portanto, “O dano moral 

decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa. O desconforto, a aflição 

e os transtornos suportados pelo passageiro não precisam ser provados, 

na medida em que derivam do próprio fato” (AgRg no Ag 1.306.693/RJ, 

Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 6.09.2011). Assim, 

demonstrada a presença dos elementos da responsabilidade civil, 

notadamente a conduta ilegal da reclamada e de seus prepostos, os 

danos suportados pelo autor; bem como o nexo causal, a procedência do 

pedido é medida de rigor. No tocante ao dano moral, entendo que esta 

deve ser fixada em montante suficiente para compensar o autor, punir o 

agente e persuadir a reclamada a adotar providências para que situações 

semelhantes não se repitam, sem, contudo, acarretar o enriquecimento do 

lesado, deve, ainda, levar em conta o grau de reprovabilidade da conduta, 

a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Além disso, 

relativamente ao quantum, em se tratando de danos morais, inexiste 

critério objetivo para sua valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – 

“A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei 

de Imprensa”), até porque deve ser fixado de acordo com as 

peculiaridades da hipótese concreta, levando em conta a extensão do 

dano (art. 944 do Código Civil) e tomando por base critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, para que o valor não seja fonte de 

enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 do Código Civil/2002) e, de 

outro lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não imprimir caráter 

punitivo ao ofensor. Assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) atende bem aos parâmetros acima, sobre o qual incide correção 

monetária e juros de mora, ressaltando, por outro lado, que a fixação da 

indenização em patamar inferior ao pretendido pela parte não importa em 

sucumbência recíproca. A indenização fixada neste patamar revela-se 

adequada, não só para mitigar a expectativa frustrada da autora, como 

para servir de desestímulo para que nova conduta não se repita. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

reclamação cível proposta por CRISTINA HEMIELEVSKI DE SOUZA em 

desfavor de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, e condeno a requerida 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação 

por danos morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a 

partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês, a partir da citação. Consequentemente, resolvo o mérito na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado e não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

(art. 523 do CPC), incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito 

atualizado até o efetivo pagamento. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação para posterior 

homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde - MT, 19 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001998-04.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA SILVA SANTOS MORAES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 27/11/2019 Hora: 15:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001998-04.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA SILVA SANTOS MORAES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por meio do sistema PJE (Cadastro como 

grande litigante), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, conforme valor apresentado pela parte exequente, consignando 

que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido 

de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora 

e avaliação (CPC, art. 525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 24 de abril de 

2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004117-35.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FUMAGALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 24 de abril de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 
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Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004709-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DANELLI DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DOS PASSOS (REQUERIDO)

ELISANGELA AGUIAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, mormente diante 

do teor da carta precatória devolvida.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003356-04.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003356-04.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARCUS GONCALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. A parte Recorrente 

interpôs recurso inominado, com pedido de justiça gratuita. Todavia, em 

análise dos autos, não há evidências de que seja financeiramente 

hipossuficiente. Vale dizer que, para obtenção da gratuidade, deve a 

Recorrente declarar e comprovar nos autos que não tem condições de 

arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua 

família. Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do 

benefício da justiça gratuita, indefiro-o. Diante disso, nos termos do artigo 

99, § 7º, do Código de Processo Civil, intime-se o Recorrente para, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprove a hipossuficiência ou 

efetue o recolhimento do preparo, nos termos do § 1º, do artigo 42, da Lei 

nº 9.099/95, sob pena de deserção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006031-37.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSSON QUIRINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ARTUR DE LIMA OAB - MT26559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1006031-37.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ANDERSSON QUIRINO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte Recorrente interpôs 

recurso inominado, com pedido de justiça gratuita. Todavia, em análise dos 

autos, não há evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. 

Vale dizer que, para obtenção da gratuidade, deve a Recorrente declarar 

e comprovar nos autos que não tem condições de arcar com as despesas 

do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família. Portanto, não 

havendo elementos suficientes para a concessão do benefício da justiça 

gratuita, indefiro-o. Diante disso, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código 

de Processo Civil, intime-se o Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, comprove a hipossuficiência ou efetue o recolhimento do 

preparo, nos termos do § 1º, do artigo 42, da Lei nº 9.099/95, sob pena de 

deserção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004482-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA KUNZLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KUNZLER DUTRA OAB - MT24640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. SANCHES & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004482-26.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: VERA LUCIA KUNZLER 

EXECUTADO: F. SANCHES & CIA LTDA - EPP Vistos. A parte credora 

requer a expedição de ofícios às empresas indicadas na petição de Id. 

28849765, com o fito de penhorar eventual crédito do executado junto às 

operadoras de cartões de crédito. A penhora de crédito do executado 

junto às operadoras de cartões de crédito equivale a penhora de crédito 

pendente de recebimento de terceiros, pois o objeto da penhora decorre 

do produto da operação empresarial recebível na forma de pagamento 

efetuada por meio de cartões de crédito, observados os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Contudo, a ausência de 

comprovação de existência de operação empresarial entre as 

administradoras de cartões de crédito e/ou as indicadas como empresas 

adquirentes e a parte devedora, torna o pedido inespecífico, 

impossibilitando o deferimento do pleito. Reforça esse entendimento as 

respostas obtidas de várias operadoras em autos diversos, que 

sustentam que não possuem meios para viabilizar os bloqueios de 

eventuais créditos pertencentes ao devedor. Em síntese, alegam que 

somente detém a marca/bandeira e aplicam as normas operacionais 

necessárias ao funcionamento do sistema junto às instituições 

financeiras, assim, esclarecem as empresas de cartão de crédito que não 

emitem ou administram cartões de crédito e que, por via de consequência, 

estão impossibilitadas de prestarem informações sobre as transações 

bancárias realizadas pelo uso de cartões de crédito. Outrossim, intime-se 

a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora (quais são, 

onde se encontram e seus respectivos valores), no prazo de 05 (dez) 

dias, sob pena de extinção. Às providências. Lucas do Rio Verde-MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001874-84.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA BEZERRA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE ALMEIDA MARTINS OAB - CE20415 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS SOUTO CABRAL OAB - CE36447 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BRIGIDO BEZERRA CARDOSO OAB - CE18031 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001874-84.2020.8.11.0045. REQUERENTE: RENATA BEZERRA PINHEIRO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Compulsando 

detidamente os autos, verifico que não foi acostado aos autos o 

indeferimento do pedido administrativo. E, para não se alegar, futuramente, 

falta de interesse de agir, intime-se a requerente para emendar à inicial, 

nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, comprovando o 

indeferimento administrativo relativo ao pedido de licença para 

acompanhamento do cônjuge, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Realizada a emenda no prazo assinalado, tornem-me os autos 

conclusos para análise da tutela pleiteada. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011541-48.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZEMEIRE DE OLIVEIRA AMIKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011541-48.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: G. MARTINELLI E CIA LTDA - 

ME EXECUTADO: ROZEMEIRE DE OLIVEIRA AMIKI Vistos. G. MARTINELLI E 

CIA LTDA-ME opôs, com fundamento no art. 1.022, do Código de Processo 

Civil, embargos de declaração (Id. 25505250) da sentença de Id. 

25246873, requerendo a reforma desta. É o relatório. DECIDO. Os 

embargos de declaração, caberão, na forma do que dispõe o art. 1.022, 

do novel Código de Processo Civil, para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Verifico que as alegações referidas no recurso interposto não 

tem o fundamento no art. 1.022, do Código de Processo Civil. A 

embargante sustenta que o comando de extinção foi equivocado, posto 

que havia solicitado buscas do paradeiro do executado nos sistemas 

disponíveis. Ocorre que, em relação à utilização de sistemas eletrônicos 

para obtenção do endereço da parte executada, há de se ressaltar que a 

simples existência de órgãos conveniados (Infojud, Renajud, Infoseg, 

Bacenjud) não implica na obrigação de o Judiciário substituir a parte 

interessada no mister de amealhar informações, sendo cediço que os 

particulares e seus procuradores detém meios de dispor de tais 

informações, repita-se, perante a rede mundial de computadores 

(Internet), órgãos de consultação (CRI, Detran) e bancos de dados 

pessoais franqueados à pesquisa. No presente, a parte embargante 

deixou de viabilizar a citação válida da parte durante todo o período de 

tramitação dos autos (mais de quatro anos). Não se pode admitir que a 

ação permaneça ad aeternum, ainda mais no célere rito dos Juizados 

Especiais. Assim, não vislumbro a obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida ventilada pela parte embargante, uma vez que não houve 

incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e sua conclusão. 

Ante a ausência das hipóteses elencadas no artigo 1.022, do Código de 

Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS interpostos, mas DEIXO DE 

DAR PROVIMENTO, persistindo a sentença de Id. 25246873, tal como 

lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010715-22.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGREMES QUIRINA DE ARAUJO NERY ROMERO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010715-22.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

EXECUTADO: EUGREMES QUIRINA DE ARAUJO NERY ROMERO Vistos. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por BANCO ITAUCARD S/A 

em desfavor de EUGREMES QUIRINA DE ARAUJO NERY ROMERO. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Os autos 

vieram conclusos. Fundamento e decido. Concluso o feito para 

apreciação, infere-se que após tentativas de expropriação do patrimônio 

do devedor, efetivadas consultas ao BACENJUD e RENAJUD, o credor 

informou que não possui nada mais a requerer (Id. 31417491). Imperioso 

salientar que o rito dos Juizados Especiais Cíveis, obedece ao disposto na 

Lei nº 9.099/95, que criou um microssistema com procedimentos próprios 

e simplificados, tendo como princípios norteadores a Celeridade, Economia 

Processual e Simplicidade que devem ser aplicados de forma pungente e 

irrestrita. Assim, os feitos em trâmite neste Juízo visam garantir uma 

prestação jurisdicional efetiva, utilizando-se das ferramentas 

procedimentais compatíveis com o rito adotado, a fim de não 

assemelhar-se ao rito comum ordinário. Nesse particular, o legislador 

ordinário não admitiu a postergação da solução jurídica na execução e a 

fim de evitar que os Juizados se transformem em depósito de processos 

parados, a exemplo de algumas varas da Justiça comum, em diversas 

Unidades da Federação, estabeleceu: Art. 53 . [...] § 4º. Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto , devolvendo-se os documentos ao autor. Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. E ainda: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – A hipótese do 

§ 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título 

judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, 

como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome 

do executado no Cartório Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – 

Vitória/ES). À vista do exposto e sem mais delongas, DECLARO EXTINTO o 

presente processo, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei nº 9.099/95 c/c 

ENUNCIADO 75 do FONAJE. Proceda-se as baixas junto ao sistema 

RENAJUD. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe. 

Sem custas e honorários nesta fase processual. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde /MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000694-67.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO JOSE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DO NASCIMENTO GONCALVES GUERRA OAB - PE40804 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000694-67.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: SEVERINO JOSE DE SOUZA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença, na qual 

houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor 

total de R$ 6.420,81 (seis mil quatrocentos e vinte reais e oitenta e um 

centavos), a título de pagamento da condenação, o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT (Id. 30804616). O credor, concordando com 

os valores depositados pela parte executada, indicou dados para a 

emissão do alvará (Id. 31146003). Assim, ante o cumprimento integral da 

obrigação realizado pelo Executado, a extinção é medida que se impõe, 

consoante regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 

924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” Posto 

isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o 

alvará ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que 

este tenha procuração com poderes especiais para receber e dar 

quitação). Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003478-17.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ANTONIO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FERNANDA NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003478-17.2019.8.11.0045. REQUERENTE: FABIO ANTONIO DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN MT, 

MARIA FERNANDA NUNES DA SILVA Vistos. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte Embargante informa 

haver omissão no julgado no que se refere à análise das provas. 

Compulsando os autos, não vislumbro a obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida ventilada pela parte sucumbente, uma vez que não 

houve incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e sua 

conclusão. Ademais, pretende a Recorrente reabrir discussão de matéria 

já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal manejada. 

“In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, obscuridade 

ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, 

portanto, que o que pretende o embargante é a rediscussão do mérito, ou 

seja, a rediscussão de entendimentos, a qual não encontra palco em sede 

de embargos declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão 

que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução 

integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza 

ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem 

instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. 

Hipótese em que o embargante visa à reforma do julgado que afastou a 

isenção do recolhimento de custas para as entidades de fiscalização 

profissional. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - 

EDcl no REsp: 1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas 

considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento do 

presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. “Ex positis”, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos por não vislumbrar qualquer a hipótese de seu cabimento, 

mantendo-a da forma que fora lançada. Por ser tempestivo (art. 42, Lei 

9.099/95) e estarem presentes os pressupostos recursais, RECEBO o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (art. 43, Lei 9.099/95). Intime-se 

a parte recorrida para apresentar as contrarrazões, no prazo de 10 (dez) 

dias, se entender necessário (art. 42, §2º, Lei 9.099/95), ou caso já tenha 

sido intimado, certifique-se o decurso de prazo. Apresentada as 

contrarrazões ou certificado o decurso, remeta-se o processo às Turmas 

Recursais, para fins de exame da matéria. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003921-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ISLAN NASCIMENTO MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

FLAVIO EVANGELISTA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003921-02.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ISLAN NASCIMENTO 

MARQUES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO, 

FLAVIO EVANGELISTA DE LIMA Vistos. Relatório dispensado na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte Embargante informa haver 

omissão no julgado no que se refere à análise das provas. Compulsando 

os autos, não vislumbro a obscuridade, contradição, omissão ou dúvida 

ventilada pela parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência 

lógica entre a fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, 

pretende a Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é 

inadmissível em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe 

qualquer omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que 

deva ser dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, portanto, que o que 

pretende o embargante é a rediscussão do mérito, ou seja, a rediscussão 

de entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 

abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Por ser tempestivo (art. 42, Lei 9.099/95) e estarem presentes os 

pressupostos recursais, RECEBO o presente recurso inominado no efeito 

apenas devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (art. 

43, Lei 9.099/95). Intime-se a parte recorrida para apresentar as 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, se entender necessário (art. 

42, §2º, Lei 9.099/95), ou caso já tenha sido intimado, certifique-se o 

decurso de prazo. Apresentada as contrarrazões ou certificado o 

decurso, remeta-se o processo às Turmas Recursais, para fins de exame 

da matéria. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-85.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINY DAMACENO SANTOS (REQUERENTE)

MARCOS VINICIUS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000363-85.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARCOS VINICIUS SANTOS 

ALVES, KAROLINY DAMACENO SANTOS REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. É ônus da parte interessada comprovar nos autos os 

requisitos para a concessão de gratuidade da justiça, sobretudo em 

relação a comprovação de insuficiência econômica para o pagamento das 

custas processuais de forma inequívoca, já que o pedido de justiça 

gratuita não vincula o julgador, sobretudo porque a ausência de recursos 

para o pagamento das custas é situação relativa e, portanto, como já dito, 

se não houver elementos suficientes nos autos que comprove as 

alegações da parte, o pedido pode ser indeferido pelo julgador. Com efeito, 

no caso em análise, o embargante juntou os extratos de movimentação 

bancária, fazendo prova da ausência de recursos/hipossuficiência 
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econômica para o custeio das custas do processo. Logo, o embargante 

faz jus ao benefício na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil. Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos de declaração 

opostos por MARCOS VINICIUS SANTOS ALVES E OUTRA, e concedo ao 

embargante/recorrente os benefícios de gratuidade da justiça (art. 98, § 

3º, do CPC), o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Por ser tempestivo (art. 42, Lei 9.099/95) e estarem 

presentes os pressupostos recursais, RECEBO o presente recurso 

inominado no efeito apenas devolutivo, por não vislumbrar dano 

irreparável ao recorrente (art. 43, Lei 9.099/95). Remetam-se os autos a 

Turma Recursal Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada no sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010251-03.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA APARECIDA ALVES DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA APARECIDA GOBBI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO(A))

BENTO JOSE DE ALENCAR OAB - MT14539/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010251-03.2012.8.11.0045. EXEQUENTE: TEREZINHA APARECIDA 

ALVES DE ANDRADE EXECUTADO: CARLA APARECIDA GOBBI Vistos. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A 

parte Embargante informa haver omissão no julgado no que se refere à 

análise das provas. Compulsando os autos, vislumbro omissão tão 

somente quanto a emissão de certidão de existência de dívida. Quanto aos 

demais pontos pretende a Recorrente reabrir discussão de matéria já 

decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal manejada. “In 

casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, obscuridade ou 

contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, 

portanto, que o que pretende o embargante é a rediscussão do mérito, ou 

seja, a rediscussão de entendimentos, a qual não encontra palco em sede 

de embargos declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão 

que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução 

integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza 

ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem 

instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. 

Hipótese em que o embargante visa à reforma do julgado que afastou a 

isenção do recolhimento de custas para as entidades de fiscalização 

profissional. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - 

EDcl no REsp: 1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas 

considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento do 

presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. “Ex positis”, ACOLHO PARCIALMENTE os EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interpostos, devendo integrar a sentença a seguinte 

redação, mantendo os demais termos da forma que fora lançada: 

“EXPEÇA-SE certidão de existência de dívida, eis que de posse dela o 

exequente poderá registrar a dívida nos órgãos de proteção ao crédito. 

Assim, DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da 

Certidão de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no 

momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em 

conformidade com o Enunciado 76 do FONAJE, senão vejamos: 

ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No processo de execução, 

esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do 

débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de dívida para fins de 

inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena 

de responsabilidade.” Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-85.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONEY DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000115-85.2020.8.11.0045. REQUERENTE: MARIONEY DE SOUZA 

GOMES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte 

Embargante informa haver omissão no julgado no que se refere à análise 

das provas. Compulsando os autos, não vislumbro a obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte sucumbente, uma vez 

que não houve incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e 

sua conclusão. Ademais, pretende a Recorrente reabrir discussão de 

matéria já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal 

manejada. “In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, 

obscuridade ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. 

Consigno, portanto, que o que pretende o embargante é a rediscussão do 

mérito, ou seja, a rediscussão de entendimentos, a qual não encontra 

palco em sede de embargos declaratórios. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005097-79.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005097-79.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ITAMAR DE CAMARGO 

VIEIRA JUNIOR REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte 
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Embargante informa haver omissão no julgado no que se refere à análise 

das provas. Compulsando os autos, não vislumbro a obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte sucumbente, uma vez 

que não houve incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e 

sua conclusão. Ademais, pretende a Recorrente reabrir discussão de 

matéria já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal 

manejada. “In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, 

obscuridade ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. 

Consigno, portanto, que o que pretende o embargante é a rediscussão do 

mérito, ou seja, a rediscussão de entendimentos, a qual não encontra 

palco em sede de embargos declaratórios. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1001056-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA PEREIRA DE LIMA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA MACHADO OAB - MT19842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001056-06.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): ELIZA PEREIRA DE LIMA ARAUJO REU: BANCO BRADESCO 

SA Anote-se no sistema o nome da nova advogada da parte autora, 

Raiany Carolina de Jesus Borges, conforme substabelecimento constante 

do Id. 15808756. Em seguida intime-se a advogada, para que manifeste 

sobre os documentos juntados pelo banco requerido no Id. 14344358 e 

anexos, sob pena de extinção e arquivamento, no prazo de 14 (quinze) 

dias. Certifique-se se houve a apresentação de contestação. LUCAS DO 

RIO VERDE, 23 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000347-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA OAB - MT14560-O 

(ADVOGADO(A))

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT6212-O (ADVOGADO(A))

JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR OAB - MT6716/O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA OAB - MT12867-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS VALDEMAR BUTTNER (REU)

ELAINE KESSLER BUTTNER (REU)

EDEMAR EICHELT (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1000347-05.2017.8.11.0045 VISTOS. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado do feito, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, digam se pretendem a produção de outras 

provas, indicando, em caso positivo, a sua pertinência e o objetivo de sua 

realização, sob pena de preclusão. Com a juntada de manifestações ou 

certificado o decurso do prazo in albis, torne-me conclusos. Cumpra-se, 

às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de abril de 2020. 

Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000034-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERLA TRANSPORTES - EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEDESCO ORLANDI OAB - RS95999 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JOSE MANFIO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000034-10.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 30.326,30 ESPÉCIE: 

[Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: LUCIANO 

FERLA TRANSPORTES - EIRELI - ME POLO PASSIVO: FERNANDO JOSE 

MANFIO Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à 

central de mandados é necessário que a parte autora providencie o 

pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 

30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar 

comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001651-34.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS GILBERTO STEGARIBE (EXECUTADO)

MARCOS GILBERTO STEGARIBE - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001651-34.2020.8.11.0045 Valor da causa: R$ 53.507,53 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: SICREDI CENTRO NORTE Endereço: Avenida Mato 

Grosso, 1157, Cidade Nova, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

POLO PASSIVO: Nome: MARCOS GILBERTO STEGARIBE - ME Endereço: 

desconhecido Nome: MARCOS GILBERTO STEGARIBE Endereço: 

desconhecido Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o 

mandado à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 60,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003793-45.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RIDPEL RUDNCK PETROLIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR LEME OAB - SC23765 (ADVOGADO(A))

FELIPE LEME OAB - SC39247 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RIVALDO DOS SANTOS QUEIROZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003793-45.2019.8.11.0045. CARTA 

PRECATÓRIA VISTO. Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do 

CPC, cumpra-se conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO 

MANDADO. Em caso negativo, oficie-se ao juízo deprecante informando a 

falta dos documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o 

envio, com urgência, e que caso não haja regularização no prazo de 60 

(sessenta) dias a presente será devolvida independentemente de 

cumprimento. Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta. 

Após, se devidamente cumprida, devolva-se à comarca de Origem 

fazendo grafar as nossas homenagens. CONDICIONO O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, OU 

COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE POSSUI GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

LUCAS DO RIO VERDE, 23 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001244-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO FISCHER (EXECUTADO)

ASSOCIACAO DE PRESERVACAO DA CULTURA MATO-GROSSENSE 

(EXECUTADO)

MARIO FERNANDO GOMES PAEL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: 

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

GISELE ALVES SILVA PROCESSO n. 1001244-33.2017.8.11.0045 Valor da 

causa: R$ 79.397,56 ESPÉCIE: [Inadimplemento, Intimação / Notificação]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

SICREDI CENTRO NORTE Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 1157-E, 

SALA 01, CIDADE NOVA, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

POLO PASSIVO: Nome: ASSOCIACAO DE PRESERVACAO DA CULTURA 

MATO-GROSSENSE Endereço: AVENIDA SANTA CATARINA, 89, CIDADE 

NOVA, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Nome: MARIO 

FERNANDO GOMES PAEL Endereço: Rua HIBISCOS, 908, W, 

BANDEIRANTES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Nome: 

PAULO SERGIO FISCHER Endereço: MATO GROSSO DO SUL, 599, S, 

ALVORADA, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Certifico e dou 

fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é 

necessário que a parte autora providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 60,00, a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001775-17.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME DA SILVA NEVES NETO OAB - MS11484 (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODIGHERI ALVES DA SILVA OAB - MS21460 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILVANI LUIS BRUM (EXECUTADO)

CARLA FATIMA TEO BRUM (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados em comarca diversa à do juízo de origem, considerando a 

Portaria n. 142/2019-CGJ é necessário que a parte autora providencie a 

guia para pagamento da diligência que deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça, por meio da opção “cumprir diligência na: outra 

comarca” e informar os dados do zoneamento para o devido cumprimento

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004254-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZINA XAVIER CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004254-51.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

NEUZINA XAVIER CAVALCANTE REU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Considerando que trata-se de Ação 

Previdenciária, onde se requer a concessão beneficio assistencial a 

idoso, não há necessidade de exame pericial médico, assim acolho o 

pedido constante do Id. 15795294, e revogo a decisão que nomeou perito. 

Intime-se a parte autora, para que manifeste sobre a contestação no 

prazo legal. Certifique-se o decurso de prazo para as partes se 

manifestarem sobre o laudo socioeconômico. Após, conclusos para 

prolação de sentença. Intime-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 23 

de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002414-69.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR BALLAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - 827.411.589-91 (PROCURADOR)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002414-69.2019.8.11.0045. AUTOR(A): 

NESTOR BALLAN PROCURADOR: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Considerando a liminar 

deferida, bem como o laudo pericial acostado, defiro o pedido de 

prorrogação do beneficio de auxilio doença FORMULADO Id. 26961294, 

por mais 180 dias. Oficie-se a Gerencia Executiva do INSS. Como não foi 

aceita a proposta de acordo oferecida pelo INSS (Id 30422665), determino 

que seja feito o pagamento do perito, em seguida volte-se conclusos para 

prolação da sentença. Intimem-se e cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

LUCAS DO RIO VERDE, 23 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002959-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROLINA CINTRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002959-76.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

PEDROLINA CINTRA DO NASCIMENTO REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL VISTOS. RECEBO o presente cumprimento de 

sentença. Anote-se. INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu 

representante judicial, por meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, bem como o 

cálculo que a instrui, na forma do artigo 535, do CPC. Cálculo apresentado 
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no ID n.º 25624243. Certificado o não oferecimento de impugnação, 

expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, 

conforme o caso, instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de 

abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003793-45.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RIDPEL RUDNCK PETROLIO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIVALDO DOS SANTOS QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003793-45.2019.8.11.0045. CARTA 

PRECATÓRIA VISTO. Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do 

CPC, cumpra-se conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO 

MANDADO. Em caso negativo, oficie-se ao juízo deprecante informando a 

falta dos documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o 

envio, com urgência, e que caso não haja regularização no prazo de 60 

(sessenta) dias a presente será devolvida independentemente de 

cumprimento. Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta. 

Após, se devidamente cumprida, devolva-se à comarca de Origem 

fazendo grafar as nossas homenagens. CONDICIONO O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, OU 

COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE POSSUI GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

LUCAS DO RIO VERDE, 23 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003645-39.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIL QUERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003645-39.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: ADAIL QUERINO REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS. RECEBO o presente cumprimento de 

sentença. INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu representante 

judicial, por meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, bem como o cálculo que a 

instrui, na forma do artigo 535, do CPC. Cálculo apresentado no ID n.º 

19932066 - pp. 06-15. Certificado o não oferecimento de impugnação, 

expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, 

conforme o caso, instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de 

abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000801-14.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. TORNEARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000801-14.2019.8.11.0045. 

REQUERENTE: ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO REQUERIDO: R. D. 

TORNEARIA LTDA - ME O pedido de devolução de diligência deve ser 

requerido perante a diretoria do Fórum, instruindo com as cópias 

necessárias para o deferimento do pedido, assim indefiro o pedido. No 

mais, determino a devolução da carta precatória o juízo deprecante, face o 

exposto na certidão do oficial de justiça no ID 21234920. Intimem-se e 

cumpra-se. Expeça-se o necessário. LUCAS DO RIO VERDE, 23 de abril 

de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001578-62.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI NOGUEIRA (INVENTARIANTE)

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADRIANO SANTOS ROSAS (DE CUJUS)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001578-62.2020.8.11.0045. 

INVENTARIANTE: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS, DANIELI NOGUEIRA 

DE CUJUS: SERGIO ADRIANO SANTOS ROSAS VISTOS. Recebo o 

presente inventário sob a forma de arrolamento sumário e nomeio 

inventariante, nos termos do art. 617, inc. I, do CPC DANIELI NOGUEIRA, 

companheira do falecido, independentemente de compromisso nos autos 

(art. 660 do CPC), visto que, a procuração pública outorgada ao advogado 

Humberto Nonato dos Santos (ID n.º 30619189), embora lhe dê poderes de 

representação, não lhe dá direito à exercer o encargo de inventariante. 

Intime-se a inventariante, através de seu advogado, para que junte 

certidão negativa de débito municipal, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem 

prejuízo, oficie-se ao INSS, requisitando informações acerca da existência 

de demais herdeiros habilitados em nome do “de cujus”. Prazo: 15 (quinze) 

dias. Oficie-se ainda, à Caixa Econômica Federal solicitando informações 

acerca da existência de qualquer saldo deixado pelo falecido em conta 

corrente ou poupança junto àquela instituição, bem como saldo 

concernente à PIS e/ou FGTS, no mesmo prazo supra. Do mesmo modo, 

oficie-se ao Banco Bradesco e Banco Itaú, consignando os respectivos 

dados bancários indicados na inicial. Por fim, oficie-se à Prefeitura 

Municipal de Lucas do Rio Verde, requisitando informações acerca da 

existência de eventual saldo constante do cartão alimentação tido pelo 

falecido (ID n.º 30620714). Com a juntada de resposta dos ofícios, diga a 

inventariante, após, conclusos. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 23 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001790-83.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO GUTH (REQUERENTE)

DEISE CRISTINA GUTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE VOIGT GUTH (DE CUJUS)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001790-83.2020.8.11.0045. 

REQUERENTE: ALEXSANDRO GUTH, DEISE CRISTINA GUTH DE CUJUS: 

CLARICE VOIGT GUTH VISTOS. Recebo o presente inventário sob a forma 

de arrolamento sumário e nomeio inventariante, nos termos do art. 617, 

inc. I, do CPC LAUDIR GUTH, esposo da falecida, independentemente de 

compromisso nos autos (art. 660 do CPC). Por cautela, oficie-se ao INSS, 

requisitando informações acerca da existência de demais herdeiros 

habilitados em nome do “de cujus”. Prazo: 15 (quinze) dias. Ainda, 

intimem-se os herdeiros, através de seu advogado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, explicarem se pretendem, de fato, a doação ou renúncia de 
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seus respectivos quinhões. Pretendendo a renúncia, deverão os 

herdeiros comparecerem na secretaria deste juízo, a fim de que assinem 

termo judicial de renúncia, visto que a renúncia da herança deve constar 

expressamente de instrumento público ou termo judicial. Inteligência do art. 

1.806 do CC. Sem, prejuízo expeça-se alvará de autorização de venda do 

veículo GM/CELTA 4 P Life, placa: MWE-2628, conforme requerido, 

devendo o valor auferido com a venda ser comprovado pelo inventariante 

nos autos. Com a juntada de resposta do ofício expedido, bem como 

manifestado os herdeiros, torne-me conclusos. Defiro a gratuidade da 

justiça. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 

23 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001775-17.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME DA SILVA NEVES NETO OAB - MS11484 (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODIGHERI ALVES DA SILVA OAB - MS21460 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILVANI LUIS BRUM (EXECUTADO)

CARLA FATIMA TEO BRUM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS: 1001726-73.2020.8.11.0045 Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, entre as 

partes acima identificadas. Citem-se os executados para pagar o débito no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação, conforme demonstrativo de ID 

n° 31080432, acrescido de juros e correção monetária, custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 829, do CPC. 

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC). A penhora recairá sobre 

os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 

829, § 2º do CPC). Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado conforme o caso (art. 915 do CPC). Fixo os 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da 

causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de abril de 2020. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001651-34.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS GILBERTO STEGARIBE (EXECUTADO)

MARCOS GILBERTO STEGARIBE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS: 1001651-34.2020.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO 

- SICREDI OURO VERDE MT EXECUTADOS: MARCOS GILBERTO 

STEGARIBE ME e MARCOS GILBERTO STEGARIBE Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, entre as 

partes acima identificadas. Inicialmente, verifica-se a ausência do 

recolhimento das custas judiciais, assim, CONDICIONO o cumprimento da 

presente decisão ao recolhimento do valor das custas judiciais e taxa 

judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos comprovante 

de pagamento, sob pena de extinção. Após, devidamente certificado o 

recolhimento das custas judiciais, para regular procedimento do feito. 

Citem-se os executados para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, conforme demonstrativo de ID n° 30763655, acrescido 

de juros e correção monetária, custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 829, do CPC. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(art. 829, § 1º do CPC). A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC). Os 

embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado 

conforme o caso (art. 915 do CPC). Fixo os honorários advocatícios no 

valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. Consigne no mandado 

que, caso haja o integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor 

dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827 c/c §1º 

do CPC). Defiro o pedido de expedição de certidão comprobatória da 

admissibilidade da execução, nos termos do art. 828, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de abril 

de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003433-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAHYARA ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA OAB - MT0017746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINO ESPINDOLA DUTRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189-B (ADVOGADO(A))

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO(A))

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003433-47.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MAHYARA ESPINDOLA REQUERIDO: MARCELINO 

ESPINDOLA DUTRA VISTOS. Diante da necessidade de se aferir a 

capacidade do interditando, bem como considerando a dificuldade de 

encontrar profissional médico especialista, disponível para a realização de 

perícia médica em processos em que há gratuidade da justiça, como no 

caso, OFICIE-SE à Prefeitura Municipal – Secretaria de Saúde, 

requisitando, com urgência, o AGENDAMENTO DE CONSULTA para o 

interditando com profissional médico especialista (psiquiatra), atuante de 

forma efetiva, ou por meio de contrato, na rede municipal (SUS). A 

consulta deverá ser realizada às expensas do município, bem como 

deverá ser efetivada no domicílio do interditando, haja vista que se 

encontra acamado, conforme laudos médicos juntados aos autos. Com a 

juntada de agendamento, intime-se o interditando, através de sua 

curadora, a fim de que acompanhe a consulta em data e horário marcado. 

Consigne-se que o profissional médico deverá elaborar laudo indicando a 

patologia sofrida pelo interditando, bem como, se possível, avaliar se ele é 

capaz de gerir os atos da vida civil. Cumpra-se, com a urgência que o 

caso requer. LUCAS DO RIO VERDE, 23 de abril de 2020. GISELE ALVES 

SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000384-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA
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RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000384-32.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: OSVALDO DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE VISTOS. Desde já 

considerando o decurso do prazo para manifestação (certidão de ID n.º 

30475193), DESTITUO o perito anteriormente designado e, em sua 

substituição nomeio o médico oftalmologista, o Dr. Luiz Augusto Silva 

Campos Martinelli, CRM/MT n.º 5973, com endereço profissional na 

Avenida dos Flamboyants, 2145, Jardim Paraíso, Sinop/MT, telefones: (66) 

99900-9100 e (66) 3517-1871. Intime-o para dizer se aceita o encargo, 

consignando que seus honorários, arbitrados conforme decisão retro (R$ 

1.000,00), serão suportados pelo Estado ao final de processo, eis que a 

perícia foi requerida pela parte autora, a qual é beneficiária da justiça 

gratuita (art. 95, § 3º, inciso II, do CPC). Em havendo concordância, 

intime-se o perito para início dos trabalhos, o qual deverá informar ao Juízo 

data e horário para realização da perícia, com 15 (quinze) dias de 

antecedência para intimação das partes, sob pena de nulidade. 

Cumpra-se, às providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 23 de 

abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000034-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERLA TRANSPORTES - EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEDESCO ORLANDI OAB - RS95999 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JOSE MANFIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1000034-10.2018.8.11.0045. REQUERENTE: 

LUCIANO FERLA TRANSPORTES - EIRELI - ME REQUERIDO: FERNANDO 

JOSE MANFIO Vistos. Defiro a citação do requerido por hora certa, no 

endereço indicado pela parte requerente no Id. nº 21159335, consignando 

os termos do art. 252 do CPC, para seu cumprimento. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de abril 

de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004498-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRNASPORTES JULIANO FOLETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA ZAMARCHI SANTINI OAB - PR55341 (ADVOGADO(A))

DIOGO RAFAEL DE OLIVEIRA OAB - PR59842 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA E OUTROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME FRANCISCO DORIGAN OAB - MT49473-O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELIAS PEREIRA FILHO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004498-77.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: TRNASPORTES JULIANO FOLETTO LTDA - ME REQUERIDO: 

TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA E OUTROS VISTOS. Pois 

bem, considerando o cumprimento da finalidade da presente missiva, bem 

como seu arquivamento e devolução, entendo que o pedido retro deve ser 

formulado no juízo competente (Deprecante), visto que possui maiores 

subsídios para aferir se, de fato, a parte autora não fora intimada da 

expedição da presente Carta Precatória e distribuição desta neste juízo. 

Assim, remetam-se a presente ao arquivo. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 23 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004498-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRNASPORTES JULIANO FOLETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA ZAMARCHI SANTINI OAB - PR55341 (ADVOGADO(A))

DIOGO RAFAEL DE OLIVEIRA OAB - PR59842 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA E OUTROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME FRANCISCO DORIGAN OAB - MT49473-O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELIAS PEREIRA FILHO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N. 1004498-77.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTO. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado servindo a presente de mandado. Em caso negativo, oficie-se 

ao Juízo Deprecante informando a falta dos documentos necessários ao 

seu cumprimento solicitando o envio, com urgência. Designo o dia 02 de 

abril de 2019, às 16h00min, para oitiva de testemunha ELIAS PEREIRA 

FILHO e depoimento pessoal do requerido, Edison de Oliveira Campos, 

conforme deprecado. Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento 

desta, bem como informe a data da audiência solicitando as intimações 

necessárias, partes e respectivos advogados. No mais, proceda a 

escrivania com o cadastro dos advogados das partes no sistema Apolo, 

para que recebam as notificações e intimações dos atos processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 

06 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002444-12.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVO KUSTER (EXECUTADO)

RUDINEI SILVEIRA DA ROSA (EXECUTADO)

ROSILEI KUSTER DALAGNOL (EXECUTADO)

NATIVO - RESTAURANTE E WHISKERIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002444-12.2016.8.11.0045. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: NATIVO - 

RESTAURANTE E WHISKERIA LTDA - ME, RUDINEI SILVEIRA DA ROSA, 

ROSILEI KUSTER DALAGNOL, NEIVO KUSTER A exequente em petição 

contida no Id. 27219390, postula pela extinção do feito, face o pagamento 

da divida pelo executado. Assim, considerando que a parte quitou 

integralmente a divida,comprovante anexo ao Id. 27219791, a extinção de 

rigor se impõe. Posto isto, extingo o processo executivo, pelo pagamento 

da dívida, nos termos do art. 924, inciso II,do CPC. Defiro o pedido de 

levantamento de eventuais restrições e penhoras efetuadas nos 

presentes autos. P.R.I.Cumpra-se. Como houve a desistência do prazo 

recursal certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos com as 

baixas de estilo. Custas pelo executado. LUCAS DO RIO VERDE, 23 de 

abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001285-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALBERTO BARBOSA DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA
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RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001285-97.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: FRANCISCO ALBERTO BARBOSA DE SOUSA VISTOS ETC. 

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, onde os Autores narram a 

inadimplência contratual, o que autoriza a apreensão do bem dado em 

garantia. A mora foi comprovada em documento juntado com a petição 

inicial. Despacho deferindo a liminar conforme Id. 7366833. Busca, 

apreensão e depósito realizados conforme auto constante do Id.7992390. 

Devidamente citado, o Requerido efetuou a purga da mora, com o depósito 

do valor devido nos ids. 8017729, 11711814 e 19612977. Foi deferido o 

pedido de devolução do bem apreendido, por decisão contida no Id. 

8036775 e decisão nova determinando a devolução do bem Id. 8261642. O 

requerido concordou com o depósito das quantias, decorrente da purga 

da mora, e requereu o levantamento dos valores depositados em Juízo, 

conforme Id. 21528698. Vieram os autos conclusos. Relatei. Fundamento e 

decido. Não existem questões preliminares ou irregularidade que impeçam 

o conhecimento do mérito. O Requerido citado purgou integralmente a 

divida, reconhecendo juridicamente o pedido do autor., Assim, estando 

inequívoco o débito, seja pela demonstração documental, seja pelo 

reconhecimento do Requerido, purgada a mora no momento oportuno, 

deve a ação ser julgada procedente Isto posto, JULGO PROCEDENTE a 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extingo o processo com resolução do 

mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ainda, condeno a 

Requerida ao pagamento de custas judiciais e honorários de sucumbência 

que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Defiro o pedido de 

levantamento da quantia depositado nos autos ao requerido, devendo ser 

transferido para conta indicada no Id 21528698, eis que o advogado 

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR e a empresa ML GOMES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, possuem poderes para transigir,receber e 

dar quitação, conforme procuração contida no Id. 6081567 - pp. 03/04. 

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se Lucas do Rio Verde-MT,23 de abril de 2020. Gisele Alves Silva 

Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001383-57.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

RAFAEL PEREIRA LOPES OAB - MT16038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. F. B. (REQUERIDO)

 

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

PJE nº 1001383-57.2017.8.11.0021 DESPACHO 1 - Em face do acordo 

firmado pelas partes nos autos associados (PJE n. 

1000526-11.2017.8.11.0021), INTIME-SE o autor para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste quanto ao interesse de prosseguir com a 

presente demanda. 2 - Posteriormente, CONCLUSOS. 3 - CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 23 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito em Designação

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000620-51.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(ADVOGADO(A))

KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA OAB - MT24110/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA BRESOLIN SILVEIRA (REQUERIDO)

LUZIA ROCHA DA SILVA (REQUERIDO)

VARLEI ZIMMER SILVEIRA (REQUERIDO)

CACILDO CLAUDINO WEBER (REQUERIDO)

ADRIANO BONOMO (REQUERIDO)

MARCIONE RIBEIRO FERNANDES (REQUERIDO)

LUCIA MARIA WEBER (REQUERIDO)

TIAGO VINICIUS PEREIRA (REQUERIDO)

MARIZA APARECIDA SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000620-51.2020.8.11.0021 DECISÃO A parte requerente se 

manifestou nos autos, insurgindo-se em relação à forma como foi 

cumprido o ato objeto da carta precatória pelas Oficialas de Justiça (id 

31350579). Alega, em síntese, que as referidas Auxiliares do Juízo, não 

cumpriram a ordem de arresto em consonância com a decisão que deferiu 

a medida liminar garantidora, proferida pelo Juízo deprecante. Informa que 

subsistem grãos de titularidade dos devedores nos armazéns onde foram 

realizadas as diligências. Aduz que as Oficialas de Justiça deveriam ter 

anexado aos autos, juntamente com as certidões, documentos 

comprobatórios da inexistência de grãos a serem arrestados. 

Fundamenta-se. Decide-se. Em análise do requerimento retro formulado, 

reputa-se plausível o esclarecimento por parte das Oficialas de Justiça em 

relação a diligência empreendida. No entanto, cumpre sublinhar o 

descabimento de algumas das alegações do requerente. Em sua 

manifestação, o autor declara que a Auxiliar do Juízo: “afirmou na 

diligência que não poderia o Juiz determinar arresto por placa, o que 

demonstra claramente que a Oficiala de Justiça sequer estudou a inicial e 

os motivos que levaram o Magistrado a decidir dessa forma.” Ao que 

parece, o nobre causídico também não analisou satisfatoriamente a 

decisão exarada pelo Juízo deprecante. Isso porque a decisão constante 

dos autos, em momento algum se refere a placas de veículos como 

parâmetro ou alvo para efetivação do arresto (id. 31083365). O 

provimento jurisdicional consignou que a medida cautelar deveria ser 

cumprida em relação aos grãos a serem colhidos e/ou retirados da área 

de formação de lavoura descrita na CPR objeto da demanda. Registrou-se, 

ainda, que a medida poderia ser cumprida em armazéns específicos ou 

outro local em que se encontrassem os grãos, independentemente do 

nome quem os tenha entregado. Neste diapasão, a teor do mencionado 

decisum, os grãos de soja poderiam ser arrestados em qualquer local, 

desde que provenientes da área de formação de lavora descrita na 

Cédula de Produto Rural. Em que pese a redação do petitório careça de 

inteligibilidade em alguns pontos, o autor parece pleitear o cumprimento do 

arresto em relação a qualquer grão existente nos armazéns informados na 

inicial, o que por óbvio não merece prosperar. A medida cautelar deve se 

restringir aos termos da decisão e às partes envolvidas na demanda. De 

outro lado, é certo que, caso subsistam grãos oriundos da indigitada área 

de formação de lavoura em algum dos armazéns, ainda que já alienados, 

ou depositados por terceiros (ou em nome de terceiros), sobre eles 

deverá recair o arresto. Contudo, se os grãos comercializados já não 

estiverem situados no respectivo armazém, com efeito, não será possível 

a efetivação do arresto, prescindindo, em todo caso, da juntada de 

comprovantes ou documentos pelo Oficial de Justiça, tendo em vista que 

este é dotado de fé-pública, bastando a certificação do ocorrido de 

maneira propícia (art. 154, I do CPC). Não se discute aqui a oponibilidade, 

em face de terceiros, dos direitos inerentes ao penhor, a exemplo do 

direito de sequela suscitado pelo autor (art. 1.419 do Código Civil). 

Todavia, caso os grãos oriundos da área de formação de lavoura não 

sejam localizados, o arresto não poderá recair indistintamente sobre 

quaisquer grãos localizados nos armazéns, o que, evidentemente, estaria 

a interferir na esfera jurídica de terceiros alheios a demanda. Impende 

destacar, ainda, que a presente carta precatória não veio acompanhada 

de cópia da Cédula de Produto Rural n. 04/2020-SJ-13, inviabilizando o 

cumprimento amplo e adequado da medida deferida, fato este que deve 

ser atribuído exclusivamente à desídia da parte requerente. 1 – Ante o 

exposto, este Juízo DETERMINA que as Oficialas de Justiça que 

participaram da diligência esclareçam se o cumprimento do arresto foi 

direcionado para todos os grãos de soja colhidos e/ou retirados da área 

de formação de lavoura descrita na Cédula de Produto Rural n. 

04/2020-SJ-13, independentemente do local em que encontrados, ou de 
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quem os tenha depositado. As Auxiliares do Juízo deverão informar se 

subsistem, nos respectivos armazéns, grãos de soja oriundos da 

mencionada área sobre os quais não tenha recaído o arresto. 2 – Caso as 

Oficialas constatem que a ordem de arresto não foi integralmente cumprida 

conforme decisão do Juízo deprecante (id. 31110932), DETERMINA-SE o 

imediato cumprimento integral da finalidade da carta precatória. Contudo, 

condiciona-se o cumprimento da medida ao respectivo recolhimento do 

valor das diligências. 3 – O requerente deverá anexar aos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, cópia da Cédula de Produto Rural objeto da demanda 

originária, sob pena de devolução da missiva. 4 – CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 23 de abril de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000077-19.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000077-19.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de cumprimento 

de sentença no qual postulou-se o recebimento de quantia certa 

decorrente de título executivo judicial. Iniciada a fase executiva, a parte 

executada promoveu o pagamento integral do débito, apresentando 

comprovante de depósito judicial (id.19788852). O exequente se 

manifestou noticiando o cumprimento integral da obrigação, ao passo que, 

requereu o levantamento do valor depositados em Juízo (id. 19830364). 

Deferido o levantamento dos valores, o exequente foi intimado para se 

manifestar ou formular eventuais requerimentos, porém, quedou-se inerte 

(id. 21383295). Destarte, verifica-se que a obrigação objeto da presente 

demanda foi satisfeita. 1 – Forte nestas razões acima, em face do 

adimplemento do débito pelo executado, DECLARA-SE EXTINTA a 

obrigação, com fundamento analógico nos artigos 924, inciso II e 925 

ambos do Código de Processo Civil. 2 – Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações pertinentes. 3 – 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de abril de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000215-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICIA TSINHOTSE E O XAVANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000215-83.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de cumprimento 

de sentença no qual postulou-se o recebimento de quantia certa 

decorrente de título executivo judicial. Iniciada a fase executiva, a parte 

executada se manifestou informando que promoveu o pagamento integral 

do débito, apresentando o respectivo comprovante do depósito judicial (id. 

19197089). O exequente se manifestou reconhecendo o cumprimento 

integral da obrigação, ao passo que, requereu o levantamento do valor 

depositado em Juízo (id. 19686431). Deferido o levantamento dos valores, 

o exequente foi intimado para se manifestar ou formular eventuais 

requerimentos, porém, quedou-se inerte (id. 28024157). Destarte, 

verifica-se que a obrigação objeto da presente demanda foi satisfeita. 1 – 

Forte nestas razões acima, em face do adimplemento do débito pelo 

executado, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com fundamento 

analógico nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil. 2 – Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 23 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito 

em Designação

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000073-79.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO OAB - MG101488 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000073-79.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de cumprimento 

de sentença no qual postulou-se o recebimento de quantia certa 

decorrente de título executivo judicial. Iniciada a fase executiva, a parte 

executada se manifestou informando que promoveu o pagamento integral 

do débito, apresentando o respectivo comprovante do depósito judicial (id. 

19712700). O exequente se manifestou reconhecendo o cumprimento 

integral da obrigação, ao passo que, requereu o levantamento do valor 

depositado em Juízo (id. 19757361). Deferido o levantamento dos valores, 

o exequente foi intimado para se manifestar ou formular eventuais 

requerimentos, porém, quedou-se inerte (id. 28022439). Destarte, 

verifica-se que a obrigação objeto da presente demanda foi satisfeita. 1 – 

Forte nestas razões acima, em face do adimplemento do débito pelo 

executado, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com fundamento 

analógico nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil. 2 – Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 23 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito 

em Designação

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000076-34.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000076-34.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de cumprimento 

de sentença no qual postulou-se o recebimento de quantia certa 

decorrente de título executivo judicial. Iniciada a fase executiva, a parte 

executada promoveu o pagamento integral do débito, apresentando 

comprovante de depósito judicial (id. 19844682). O exequente se 

manifestou noticiando o cumprimento integral da obrigação, ao passo que, 

requereu o levantamento do valor depositados em Juízo (id. 1987573). 

Deferido o levantamento dos valores, o exequente foi intimado para se 

manifestar ou formular eventuais requerimentos, porém, quedou-se inerte 

(id. 24001931). Destarte, verifica-se que a obrigação objeto da presente 

demanda foi satisfeita. 1 – Forte nestas razões acima, em face do 

adimplemento do débito pelo executado, DECLARA-SE EXTINTA a 

obrigação, com fundamento analógico nos artigos 924, inciso II e 925 

ambos do Código de Processo Civil. 2 – Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações pertinentes. 3 – 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de abril de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000216-68.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA TEPEWAHUTUO XAVANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000216-68.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de cumprimento 

de sentença no qual postulou-se o recebimento de quantia certa 

decorrente de título executivo judicial. Iniciada a fase executiva, a parte 

executada se manifestou informando que promoveu o pagamento integral 

do débito, apresentando o respectivo comprovante do depósito judicial (id. 

19438037). O exequente se manifestou reconhecendo o cumprimento 

integral da obrigação, ao passo que, requereu o levantamento do valor 

depositado em Juízo (id. 19688980). Deferido o levantamento dos valores, 

o exequente foi intimado para se manifestar ou formular eventuais 

requerimentos, porém, quedou-se inerte (id. 28024170). Destarte, 

verifica-se que a obrigação objeto da presente demanda foi satisfeita. 1 – 

Forte nestas razões acima, em face do adimplemento do débito pelo 

executado, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com fundamento 

analógico nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil. 2 – Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 23 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito 

em Designação

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000835-95.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELINO FAORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000835-95.2018.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se de 

ação previdenciária que objetiva a obtenção de aposentadoria por idade 

rural ajuizada por ELINO FAORO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS), narrando em suma, que preenche os requisitos 

legais para a concessão do benefício. Com a exordial, vieram documentos. 

Deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita (id n. 13896651). 

Citado, o réu apresentou contestação, alegando em síntese, a ausência de 

comprovação da qualidade de segurado especial e a falta de carência 

para obtenção do benefício (id. 14735543). O autor ofereceu impugnação 

a contestação (id. 14943467) Despacho saneador proferido em id n. 

15967298. Foi realizada audiência de instrução id n. 20298499. Breve 

relato. Fundamenta-se. Decide-se. II – Fundamentação Não havendo 

preliminares e outras questões prejudiciais a serem decididas no 

processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se 

as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da 

Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. De acordo com o art. 48, §1º e §2º da Lei n. 8.213/91, o 

trabalhador rural, desde que alcance a idade mínima de 60 (sessenta) 

anos para o homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher, poderá 

requerer o benefício de aposentadoria por idade, devendo: (1) comprovar 

o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

(2) período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 

9º do art. 11. Idêntica exigência foi prevista pela regra de transição 

insculpida no art. 143 da Lei de Benefícios, observada a carência 

estabelecida na tabela do art. 142 do referido diploma. No caso em tela, o 

autor pleiteia a concessão de aposentadoria por idade na condição de 

segurado especial. O requisito etário foi cumprido no ano de 2011, 

conforme se verifica pelo documento de identidade e certidão de 

casamento anexados aos autos (id n. 13759289 – pág. 2 e id.135759302). 

Contudo, em análise ao acervo probatório, reputa-se que o autor não 

logrou êxito em demonstrar o exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar em período imediatamente anterior ao requerimento 

administrativo, ou, na data em que implementou o requisito etário exigido 

para obtenção do benefício. Os documentos colacionados aos autos 

indicam que entre os anos de 1976 e 1991 o autor exerceu atividade 

campesina, no ramo da agricultura, mesmo que não haja indícios robustos 

quanto a continuidade do labor rural (id. 13759302, id.13759315, id. 

13759308, id. 13759315, id. 13759353, id. 13759366, id. 13759374, id. 

13759394). No entanto, o extrato CNIS anexado em id. 14735543, Pág. 9, 

bem como, os documentos de id. 14735543, demonstram que de 1996 a 

1999 o autor exerceu atividade empresária. Ainda que a prova 

testemunhal seja no sentido de que apenas o filho do autor administrava o 

estabelecimento comercial, a fonte de renda advinda de comércio, desde 

que direcionado ao sustento da família, desvirtua a qualidade de segurado 

especial do autor, mesmo que apenas durante mencionado período. 

Ocorre que, não constam nos autos elementos que indiquem a retomada 

da atividade rural posteriormente a esse período, ou ainda, que quando do 

cumprimento do requisito etário o autor ainda desempenhava atividade 

rurícola. A prova testemunhal, por sua vez, revelou-se vaga, nada 

esclarecendo ou especificando quanto ao exercício de atividade rural 

contemporâneo a implementação da idade mínima exigida para o benefício. 

Nesse ponto, colaciona-se julgado que ilustra a jurisprudência pacífica no 

Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE 

RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. 

REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. 

REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil. (REsp 1354908/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2015, DJe 10/02/2016). 

(Destaque) Ademais, denota-se que a esposa do autor também manteve 

estabelecimento empresário entre os anos de 1992 e 2007 (id. 14735543 – 

pág. 17 e id. 14735543) o que corrobora a ausência de exploração de 

atividade rural em regime de economia familiar durante tal período, 

compreendido como aquele indispensável para a subsistência do grupo 

familiar.[1] Vale destacar que o STJ firmou entendimento no sentido de 

que, no período anterior à vigência a Lei n. 11.718/2008, perderia a 

qualidade de segurado especial aquele que interrompesse a atividade rural 

por período superior ao de graça, (art. 15, II da Lei 8.213/91)[2]. Sendo 

assim, ante a não demonstração da qualidade de segurado especial no 

período em que implementado o requisito etário, nos termos do art. 143 da 

Lei n. 8.213/91, seria o caso improcedência dos pedidos do autor. 

Todavia, em atenção a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no 

julgamento do REsp n. 1352721, submetido a sistemática dos Recursos 

Repetitivos (Tema: 629), a extinção da ação sem julgamento do mérito é 

medida que se impõe. III – Dispositivo 1 - Ante o exposto, este Juízo 

JULGA EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, na forma do 

art. 485, IV do Código de Processo Civil. 2 - Com fundamento no princípio 

da causalidade, CONDENA-SE a autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como referente aos honorários advocatícios 

no equivalente a 10 % sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, 

§ 3º, inciso I do Código de Processo Civil. No entanto, DETERMINA-SE a 

suspensão da exigibilidade da verba acima, tendo em vista que a autora é 
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beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código 

de Processo Civil. 3 - Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias. 4 - INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 23 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito em Designação [1] (REsp 1304479/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/12/2012) [2] 

(AgInt no REsp 1550757/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000314-87.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

FABIO RIBEIRO BORGES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: A intimação da parte autora para que se 

manifeste e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça que se encontra juntada nos 

presentes autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000253-27.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILAS SOARES CARDOSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, 

conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para cumprimento do mandado 

de busca e apreensão, cuja guia para recolhimento encontra-se no portal 

do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de 

diligências, item Emissão de Guia de Diligência, devendo juntar nos autos a 

guia e o comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000224-11.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO WERNER GERMENDORFF (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: A intimação da parte autora, para requerer o 

que entender de direito, em termos de prosseguimento do feito, tendo em 

vista o decurso do prazo para a parte requerida efetuar o pagamento e/ou 

opor embargos monitórios.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001653-13.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO AURELIO ZANDONA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DINIZ OAB - MT0012126S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR CARNEIRO FLORES (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: A intimação da parte autora, para requerer o 

que entender de direito, em termos de prosseguimento do feito, no prazo 

de 10 (dez) dias, tendo em vista o decurso do prazo para a parte 

requerida efetuar o pagamento e/ou opor embargos monitórios.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001609-62.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA KAEZER DE FIGUEIREDO NASCIMENTO OAB - PR50237 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEI LARGER PORTELLA DE LIMA (EXECUTADO)

MARILEI LARGER PORTELLA DE LIMA 87390418168 (EXECUTADO)

JOSE DE JESUS FLORENCIO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: A intimação da parte autora para que se 

manifeste e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça que se encontra juntada nos 

presentes autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001797-21.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO PADILHA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO(A))

JHESYKA TELES PADILHA OAB - MT0019357A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA SIMONE PEZZINI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seus advogados habilitados, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o recolhimento das diligências do oficial de justiça, para 

cumprimento do mandado a ser expedido no feito, devendo ser juntadas 

guia e comprovante de pagamento nos autos, ou, no mesmo prazo, 

requeira o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001314-25.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINA TSINHOTSE EWAPTO APHO ODI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: A intimação da parte autora para que se 

manifeste e requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da proposta de honorários periciais que se encontra juntada 

nos presentes autos, conforme o art. 465, § 3º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001314-25.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINA TSINHOTSE EWAPTO APHO ODI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: A intimação da parte requerida para que se 

manifeste e requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da proposta de honorários periciais que se encontra juntada 

nos presentes autos, conforme o art. 465, § 3º do CPC.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000786-20.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, 

conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000952-23.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDVALDO VALENCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para, querendo, colacionar suas contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto, no prazo de 15 (quinze dias), nos termos do artigo 

1.010, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000507-68.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL LEITE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do advogado da parte autora 

para, querendo, colacionar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, no prazo de 15 (quinze dias), nos termos do artigo 1.010, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000652-90.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAN TOLOTTI POMPEU (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO OAB - MT20144/O 

(ADVOGADO(A))

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

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar acerca da exceção de pré-executividade apresentada nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000569-40.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARROZ IMPERIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTINE AIRES PINTO OAB - GO53910 (ADVOGADO(A))

FABIANO PINTO OAB - GO32308 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. PIMENTEL TRANSPORTADORA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, 

conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para cumprimento do mandado 

de intimação, cuja guia para recolhimento encontra-se no portal do Tribunal 

deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, 

item Emissão de Guia de Diligência, devendo juntar nos autos a guia e o 

comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000382-32.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VENCESLINA DO CARMO GONCALVES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, 

conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000650-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO MARCHESI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA CAMPOS ZANIN OAB - SP376038 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Esbulhadores Desconhecidos (REU)

JOSE MARIA SCOTON (REU)

ROGERIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE PEREIRA DE NOVAIS (TESTEMUNHA)

Celso Ricardo Castro Miranda (TESTEMUNHA)

RAIMUNDO BORGES BARBOSA (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora de que foi 

expedida Carta Precatória nos autos para oitiva da testemunha Renato 

Freitas Pires - ID nº 30120782, devendo proceder sua distribuição no Juízo 

competente e comprovar nos autos sua distribuição.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000384-07.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TRINDADE DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENEIDE SOARES PIRES OAB - GO35743 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEAS DE TAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL COSTA MENDES OAB - MG101668 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000384-07.2017.8.11.0021 DESPACHO 1 – Considerando a 

manifestação da parte requerida no evento n. 22192284, INTIME-SE a 

parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste sobre a 

alegação de hipossuficiência econômica, sob pena de preclusão. 2 – 

Decorrido o prazo, venham os autos conclusos. 3 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 24 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002344-27.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PEREIRA DA PAIXAO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002344-27.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 –DEFERE-SE o benefício 

da justiça gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. 2 – CUMPRA-SE integralmente a decisão prolatada no 

evento n. 28253069. Água Boa/MT, 24 de abril de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002360-78.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANTE CARMINATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002360-78.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 –DEFERE-SE o benefício 

da justiça gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. 2 – CUMPRA-SE integralmente a decisão prolatada no 

evento n. 28253070. Água Boa/MT, 24 de abril de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002424-88.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ILVO ARLINDO WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002424-88.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 –DEFERE-SE o benefício 

da justiça gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. 2 – CUMPRA-SE integralmente a decisão prolatada no 

evento n. 28253057. Água Boa/MT, 24 de abril de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002503-67.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SCHERER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002503-67.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 –DEFERE-SE o benefício 

da justiça gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. 2 – CUMPRA-SE integralmente a decisão prolatada no 

evento n. 28253077. Água Boa/MT, 24 de abril de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002513-14.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO TADEU TISSIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002513-14.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 –DEFERE-SE o benefício 

da justiça gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. 2 – CUMPRA-SE integralmente a decisão prolatada no 

evento n. 28253079. Água Boa/MT, 24 de abril de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002494-08.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR DE LIMA MULLER (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARIZA PORTELLA MULLER OAB - 010.699.671-14 (REPRESENTANTE)

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002494-08.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Diante da certidão 

exarada no evento n. 29606435, no que tange ao pedido de gratuidade de 

justiça, considerando que cumpre ao espólio e não ao seu representante 

ou herdeiros, arcar com as custas processuais em ações nas quais sejam 

partes, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE o autor (DJE) 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, demonstre os pressupostos para a 

concessão do benefício, sob pena de indeferimento do pedido. 2 – Após, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 de 

abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1]§ 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

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

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002348-64.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002348-64.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 –DEFERE-SE o benefício 

da justiça gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. 2 – CUMPRA-SE integralmente a decisão prolatada no 

evento n. 28253066. Água Boa/MT, 24 de abril de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002349-49.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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EGON ALBERTO HECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002349-49.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 –DEFERE-SE o benefício 

da justiça gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. 2 – CUMPRA-SE integralmente a decisão prolatada no 

evento n. 28253065. Água Boa/MT, 24 de abril de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002524-43.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IRONDINA TIBOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002524-43.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 –DEFERE-SE o benefício 

da justiça gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. 2 – CUMPRA-SE integralmente a decisão prolatada no 

evento n. 28253081. Água Boa/MT, 24 de abril de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002525-28.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OCTACILIO PEZZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002525-28.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 –DEFERE-SE o benefício 

da justiça gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. 2 – CUMPRA-SE integralmente a decisão prolatada no 

evento n. 28253084. Água Boa/MT, 24 de abril de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002455-11.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRO ARQUINELLO BRIETZKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002455-11.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 –DEFERE-SE o benefício 

da justiça gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. 2 – CUMPRA-SE integralmente a decisão prolatada no 

evento n. 28253074. Água Boa/MT, 24 de abril de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002475-02.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR VITOR DERLAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002475-02.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 –DEFERE-SE o benefício 

da justiça gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. 2 – CUMPRA-SE integralmente a decisão prolatada no 

evento n. 28253071. Água Boa/MT, 24 de abril de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000328-71.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES MARTINS TRISTAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000328-71.2017.8.11.0021 DESPACHO 1 – Diante da manifestação 

da autarquia ré, INTIME-SE a autora acerca da condicionante da aceitação 

do pedido de desistência apresentado pela demandada (Id n. 22359455), 

sob pena de reputar não eficaz o requerimento de extinção do processo. 

2 – Em seguida, CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 de abril 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000676-84.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVOLINO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000676-84.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual a autora requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Considerando a 

impossibilidade de autocomposição, nos termos do artigo 334, §4º, inciso 

II, do CPC, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga 

para que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 

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

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

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

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

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 4 – Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

este Juízo DEFERE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

requerente, nos termos do artigo 98 do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 24 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1001819-45.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ANTONIO DE CAMARGOS FRANCO (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001819-45.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – A pretensão visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento especial. A petição 

foi instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo (art. 700 do 

CPC). Ante a evidência do direito do autor, DEFERE-SE de plano a 

expedição do mandado para cumprimento da obrigação e pagamento dos 

honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) na forma do artigo 

701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso as partes requeridas 

o cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 – Constem no 

mandado que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias para o adimplemento 

voluntário da obrigação, poderá a requerida oferecer embargos monitórios 

nos moldes do artigo 702 do CPC. Do contrário, constituir-se-á de pleno 

direito o mandado monitório em título executivo judicial (art. 701, §2º, do 

CPC). 3 – Sendo opostos os embargos, INTIME-SE o requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a respeito. 4 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE Água 

Boa/MT, 24 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000642-12.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAUE PORTELLA DE CASTRO (EXECUTADO)

MARLON ANDREUS AVELAR BARZOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000642-12.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Trata-se de execução 

por quantia certa embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do 

CPC) em que se busca a expropriação de bens do devedor para a 

satisfação de crédito decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na 

forma do artigo 783 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos 

legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida 

no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência 

do artigo 829 do CPC. CONSTE expressamente no mandado/carta 

precatória de citação as determinações contidas no §1º do mesmo 

dispositivo. 2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao 

depósito do valor correspondente às diligências a serem promovidas por 

Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na 

Portaria n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água 

Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento das 

diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo por perda superveniente do interesse de agir e ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na hipótese do 

Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá proceder ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da execução (art. 

830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto 

procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 

e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 

integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 de abril de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001862-79.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ANTONIO DE CAMARGOS FRANCO (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001862-79.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – A pretensão visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento especial. A petição 

foi instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo (art. 700 do 

CPC). Ante a evidência do direito do autor, DEFERE-SE de plano a 

expedição do mandado para cumprimento da obrigação e pagamento dos 

honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) na forma do artigo 

701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso as partes requeridas 

o cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 – Constem no 

mandado que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias para o adimplemento 

voluntário da obrigação, poderá a requerida oferecer embargos monitórios 

nos moldes do artigo 702 do CPC. Do contrário, constituir-se-á de pleno 

direito o mandado monitório em título executivo judicial (art. 701, §2º, do 

CPC). 3 – Sendo opostos os embargos, INTIME-SE o requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a respeito. 4 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE Água 

Boa/MT, 24 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000740-02.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA PEREIRA ALVES (AUTOR(A))

PEDRO MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BRAGA OAB - GO3443 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ANTONIO SCODRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ MATTHES OAB - SP76544 (ADVOGADO(A))

KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES OAB - GO0029917S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000740-02.2017.8.11.0021 DESPACHO 1 – INTIME-SE a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

das custas processuais indicadas pelo Distribuidor deste Juízo. Não 

havendo o pagamento, PROMOVA-SE as medidas necessárias para que o 

órgão competente promova a cobrança dos valores, observando-se a 
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C.N.G.C/MT. 2 – Diante do trânsito em julgado, realizada as providências 

acima, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 3 

– CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-50.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CARDOSO FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000730-50.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:REJANE 

CARDOSO FEITOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2020 Hora: 12:30 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 23 de abril de 2020 

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

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-85.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARQUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1000566-85.2020.8.11.0021 DECISÃO 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada ajuizada por 

ANTÔNIA MARQUES DE SOUZA, em face de SABEMI SEGURADORA S/A 

e BANCO BRADESCO S/A todos qualificados no processo em epígrafe. 

Alega a parte autora, em síntese, que é titular de conta bancária junto ao 

requerido Banco Bradesco S/A, meio pelo qual recebe seu benefício 

previdenciário. Aduz que, em decorrência de fraude ou erro, estão sendo 

descontados valores do benefício recebido, sob a rubrica “Sabemi 

Seguradora”. Afirma que não celebrou qualquer negócio jurídico com tal 

empresa. Desta forma, requer a concessão de tutela de urgência a fim de 

que as requeridas suspendam os descontos pretensamente indevidos. 

Fundamenta-se. Decide-se. DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA De 

acordo com a norma insculpida no art. 294 do Código de Processo Civil, a 

tutela provisória compreende os institutos da tutela de urgência (artigos 

300 a 310) e da tutela de evidência (artigo 311). Por sua vez, a tutela de 

urgência, a depender de sua natureza jurídica, se caracteriza como tutela 

cautelar (garantidora) ou tutela antecipada (satisfativa). A concessão da 

tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipada, pressupõe a presença 

dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade 

de direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta 

senda, o requerente deverá demonstrar, em sede de cognição sumária, 

por meio dos fatos narrados e das provas carreadas aos autos, a 

presença de elementos que indiquem a plausibilidade da existência do 

direito pleiteado (fumus boni iuris), e que no caso concreto, o não 

deferimento da medida, aliado ao decurso do tempo necessário para 

julgamento definitivo da demanda, poderá acarretar danos de difícil 

reparação, ou a futura impossibilidade de prestação da tutela jurisdicional, 

consubstanciando verdadeiro perigo na demora (periculum in mora). 

Acerca do tema, preleciona Luiz Guilherme Marinoni[1] que: A 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem 

que convencer de que o direito é provável para conceder “tutela 

provisória” Destaca-se ainda que, em regra, não será possível a 

concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º do Código 

de Processo Civil). De outro norte, consoante jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, exigir a comprovação de fato negativo é inviável, 

posto que “equivale a prescrever a produção de prova diabólica, de 

dificílima produção” (AgRg no AgRg no REsp 1187970/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 

16/08/2010). Notadamente no que tange às relações de consumo, a Lei nº 

8.078/90 prevê a garantia de facilitação da defesa dos direitos do 

consumidor, figurando tal prerrogativa no rol das normas de ordem pública 

contempladas no diploma. Nesta esteira, não se revela razoável exigir que 

o autor apresente, de plano, elementos que comprovem cabalmente a 

ilegitimidade de negócio jurídico o qual afirma não ter firmado, ou a 

ilegalidade de cobrança por serviços e bens que alega não ter 

contratado/adquirido. Em casos tais, afigura-se pertinente um 

abrandamento do rigor técnico na aferição da existência da probabilidade 

do direito, por exigirem provas de índole tipicamente negativa. Tal 

posicionamento encontra respaldo nos Tribunais pátrios, conforme se 

extrai das ementas a seguir colacionadas: DESCONTOS, EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO, CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A 

COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. "O CDC é aplicável 

às instituições financeiras". Questão sumulada, pois (nº 297 do STJ). 

TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO 

CARACTERIZADOS. DEMANDA DE ÍNDOLE NEGATIVA. ÔNUS DE 

COMPROVAÇÃO DO CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR ACERCA DOS 

TERMOS DA PACTUAÇÃO, QUE GEROU DESCONTOS APARENTEMENTE 

INDEVIDOS, DO BANCO RÉU. O art. 300 do CPC exige, para a concessão 

da tutela de urgência, a demonstração, pelo interessado, de elementos 

que demonstrem a probabilidade do direito e o risco de dano. É viável, em 

demanda de índole negativa que reclama a aplicabilidade do CDC, a 

concessão de tutela de urgência para imediata suspensão de descontos 

questionados pelo consumidor, pois o ônus de demonstração da 

pactuação, assim como de ter prestado informação clara e precisa sobre 

o produto contratado num todo, recai exclusivamente sobre os ombros do 

banco prestador do serviço. RECLAMO PROVIDO. (TJ-SC - AI: 

40241963020178240000 Criciúma 4024196-30.2017.8.24.0000, Relator: 

Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 01/08/2019, Terceira 

Câmara de Direito Comercial) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NO SPC. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA. SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DA 

RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. I - Negada a existência da relação jurídica, 

da qual derivou o débito e a restrição creditícia reclamada, torna-se 

impossível a produção de prova pela parte autora, haja vista se tratar de 

fato negativo. II - Presumida a boa-fé do consumidor, a proteção 

preventiva à sua imagem se impõe. III - Mostra-se razoável a suspensão 

da publicidade das restrições financeiras lançadas em desfavor do 

consumidor, quando negada a relação processual da qual derivou a 

anotação restritiva de crédito. IV - Tutela antecipada deferida. V - Recurso 

parcialmente provido. (TJ-MG - AI: 10000190236331001 MG, Relator: 

Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 09/06/0019, Data de 

Publicação: 17/06/2019) TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO REGIDA PELO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. FATO NEGATIVO. LIMINAR CONCEDIDA. O 

agravado afirma que sofre descontos indevidos, porque feitos em razão 

de contratos que não assinou. Em suas razões recursais, por sua vez, o 

agravante limita-se a argumentar que estão ausentes os requisitos 

necessários à concessão de tutela de urgência, bem como que a medida 

deferida seria irreversível. Como a relação jurídica em pauta é regida pelas 
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normas do Código de Defesa do Consumidor, protege-se o hipossuficiente 

que se encontra em situação desfavorecida pela dificuldade de produção 

de prova de fato negativo. Ademais, o perigo de dano emerge da 

possibilidade de os descontos indevidos recaírem em verbas de natureza 

alimentar. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR 

RAZOÁVEL. A multa diária, arbitrada em R$ 200,00 e limitada em 30 dias, 

está ajustada ao posicionamento adotado e não se mostra 

desproporcional ou exorbitante. Por maioria de votos, negaram provimento 

a o  r e c u r s o .  ( T J - S P  2 2 1 2 9 7 5 4 6 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2212975-46.2017.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de 

Julgamento: 06/12/2017, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publ icação:  06/12/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA AGRAVANTE NÃO CONHECIDA. TUTELA PROVISÓRIA. 

POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSENTE, NO CASO, 

RISCO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não se conhece do 

recurso com relação à preliminar, sob pena de supressão de instância, na 

medida em que ela ainda não foi apreciada pelo juízo de origem. 2. Tutela 

de urgência. Presentes os requisitos legais para deferimento da tutela de 

urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Milita em favor do consumidor o 

princípio da facilitação da sua defesa, que permite a inversão do ônus da 

prova (art. 6º, VIII, do CDC) e, por consequência, impõe à parte adversa o 

dever de demonstrar que as alegações da parte autora não correspondem 

à verdade, uma vez que nega a obtenção de empréstimo perante o Banco 

Cetelem. Antecipação da tutela que, diante disso, se mostra prudente, pelo 

menos até a angularização da lide e a instalação da fase instrutória do 

processo, em especial tratando-se de verba de natureza alimentar. 

Some-se a isso o fato de que a própria agravante refere que... não faz 

parte da contratação, o que significa que não sofre qualquer prejuízo com 

a tutela deferida pelo juízo de origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70081039570, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 22/05/2019). (TJ-RS - AI: 

70081039570 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/05/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/05/2019) Feitas essas considerações, em análise dos autos, 

conclui-se que o pedido de tutela de urgência formulado pela autora 

merece acolhimento. No caso em tela os descontos pretensamente 

indevidos estão incidindo em benefício previdenciário recebido pela autora, 

ao passo que esta afirma não ter constituído relação jurídica com a ré 

SABEMI SEGURADORA S/A. Constata-se pelo extrato bancário da autora, 

que os descontos em débito automático iniciaram em abril de 2019 e foram 

efetivados de maneira intermitente, o que denota estranheza. (id. 

30799890 – Pág. 19 e seguintes.) Além disso, não consta no extrato de 

empréstimos consignados existência de contrato com a empresa ré (id. 

30800491). Sendo assim, à luz das normas de proteção ao consumidor, 

enquanto não forem apresentados elementos indicativos da legitimidade 

das cobranças, de rigor que seja reconhecida a plausibilidade da 

existência do direito da autora. O perigo de dano, por sua vez, ressai da 

própria natureza alimentar da verba na qual estão recaindo os descontos. 

O desconto indevido acarreta redução do poder aquisitivo da autora, 

podendo, inclusive, prejudicar diretamente sua subsistência. Em casos 

análogos, o e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul têm se 

posicionado na mesma direção, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA 

CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS 

DESCONTOS – VALOR DAS ASTREINTES – RECURSO DESPROVIDO. 1 – 

Tratando-se de descontos supostamente indevidos em proventos de 

aposentadoria no valor de R$ 167,38, sendo o consumidor a parte 

hipossuficiente na relação jurídica sob análise, é razoável a determinação 

para que tais descontos sejam suspensos, ao menos até a comprovação 

da existência da referida relação jurídica pela ora agravante. Ademais, 

como os descontos possuem a pecha de indevidos, é inequívoco que o 

consumidor está tendo uma indevida redução de seu poder aquisitivo, de 

modo que é em tal circunstância que reside o perigo de lesão 

imprescindível ao deferimento da tutela antecipada. 2 – Sobre a multa de 

R$ 5.000,00 a incidir sobre cada desconto indevido a ocorrer, tem-se que 

arbitrado de forma razoável a atingir a sua finalidade de constranger a 

instituição financeira a adotar o comando judicial, notadamente por se 

tratar de sociedade empresarial com capital social superior a dois bilhões 

de reais, além do que, o prazo estabelecido de 5 dias é suficiente para 

que o agravante comprove o requerimento de suspensão da cobrança 

realizado perante a autarquia previdenciária, o que demonstrará o 

atendimento da decisão mesmo que a suspensão não ocorra de plano, por 

questões burocráticas da fonte pagadora do benefício. 3 – Recurso 

desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, 

ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 4ª Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte 

decisão: Por unanimidade negaram provimento ao recurso, nos termos do 

voto do Relator (TJ-MS - AI: 14092397220198120000 MS 

1409239-72.2019.8.12.0000, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data 

de Julgamento: 29/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

30/08/2019) DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA O instituto da inversão 

do ônus da prova figura no rol de direitos básicos do consumidor[2], se 

prestando a conferir tratamento isonômico para a parte que se encontre 

em nítida desvantagem na relação processual. Conforme orientação 

jurisprudencial, a hipossuficiência do consumidor deve ser aferida não 

apenas sob o aspecto socioeconômico, mas também, diante da sua 

incapacidade técnica ou impossibilidade no caso concreto de comprovar 

determinados fatos. No ponto, colaciona-se o seguinte excerto de julgado 

do Superior Tribunal de Justiça: Inicialmente, é necessário destacar que a 

verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor 

constituem requisitos alternativos – e não cumulativos – para a inversão 

do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Com efeito, o texto legal, 

com vistas a garantir o pleno exercício do direito de defesa do 

consumidor, estabelece que a inversão do ônus da prova será deferida 

quando a alegação apresentada pelo consumidor for verossímil, ou, por 

outro lado, quando for constatada a sua hipossuficiência. Essa conclusão 

é obtida mediante a simples leitura do aludido dispositivo, do qual a 

transcrição se faz oportuna: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências; (sem destaque no original). 

Registre-se, ainda, que a hipossuficiência a que faz remissão o referido 

inciso VIII deve ser analisada não apenas sob o prisma econômico e 

social, mas, sobretudo, quanto ao aspecto da produção de prova técnica. 

(REsp 1155770/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 15/12/2011, DJe 09/03/2012) Portanto, em observância às 

regras de experiência comum, verificando-se a hipossuficiência técnica e 

financeira da autora em relação à empresa requerida, considerando que a 

parte ré detém meios técnicos adequados para apresentar elementos que 

comprovem a constituição válida do negócio jurídico ora impugnado, a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe. 1 – Ante o exposto, 

com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o 

pedido de tutela de urgência veiculado na inicial, para determinar que os 

requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, suspendam as cobranças em 

débito automático sob a rubrica “SABEMI SEGURADO./RS-229” na conta 

da autora, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) por desconto, limitado ao total de R$ 3.000,00 (três mil reais). 2 – 

DEFERE-SE o pedido de inversão do ônus da prova em favor do autor, nos 

termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 3 – 

EXPEÇA-SE carta de citação/intimação dos requeridos, para cumprimento 

da medida liminar deferida e comparecimento à audiência de conciliação 

designada. 4 – CONSIGNE-SE que, caso não seja obtida a conciliação, o 

réu poderá oferecer contestação no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

data de audiência. 5 – Apresentada a contestação, INTIME-SE a parte 

autora para que, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. 6 – 

Após, remetam-se os autos CONCLUSOS. 7 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 24 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz 

de Direito em Designação [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de 

Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 

2/ Luiz Guilherme Marinoni, Sério Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero –3. ed. 

rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [2]Art. 

6º São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências;
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1000626-58.2020.8.11.0021 DECISÃO 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada ajuizada por 

ANTÔNIA MARQUES DE SOUZA, em face de BANCO BMG S/A, todos 

qualificados no processo em epígrafe. Alega a parte autora, em síntese, 

que embora não tenha firmado qualquer negócio jurídico com a parte 

requerida, têm suportado descontos em débito automático relativo a 

prestação de cartão de crédito por ela fornecido. Desta forma, requer a 

concessão de tutela de urgência a fim de que sejam suspendidos os 

descontos pretensamente indevidos. Fundamenta-se. Decide-se. DA 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA De acordo com a norma insculpida 

no art. 294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória compreende os 

institutos da tutela de urgência (artigos 300 a 310) e da tutela de evidência 

(artigo 311). Por sua vez, a tutela de urgência, a depender de sua 

natureza jurídica, se caracteriza como tutela cautelar (garantidora) ou 

tutela antecipada (satisfativa). A concessão da tutela de urgência, seja ela 

cautelar ou antecipada, pressupõe a presença dos requisitos previstos no 

art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade de direito, o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta senda, o requerente 

deverá demonstrar, em sede de cognição sumária, por meio dos fatos 

narrados e das provas carreadas aos autos, a presença de elementos 

que indiquem a plausibilidade da existência do direito pleiteado (fumus boni 

iuris), e que no caso concreto, o não deferimento da medida, aliado ao 

decurso do tempo necessário para julgamento definitivo da demanda, 

poderá acarretar danos de difícil reparação, ou a futura impossibilidade de 

prestação da tutela jurisdicional, consubstanciando verdadeiro perigo na 

demora (periculum in mora). Acerca do tema, preleciona Luiz Guilherme 

Marinoni[1] que: A probabilidade do direito que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O Juiz tem que convencer de que o direito é provável para 

conceder “tutela provisória” Destaca-se ainda que, em regra, não será 

possível a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, 

§3º do Código de Processo Civil). De outro norte, consoante jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, exigir a comprovação de fato negativo é 

inviável, posto que “equivale a prescrever a produção de prova diabólica, 

de dificílima produção” (AgRg no AgRg no REsp 1187970/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 

16/08/2010). Notadamente no que tange às relações de consumo, a Lei nº 

8.078/90 prevê a garantia de facilitação da defesa dos direitos do 

consumidor, figurando tal prerrogativa no rol das normas de ordem pública 

contempladas no diploma. Nesta esteira, não se revela razoável exigir que 

o autor apresente, de plano, elementos que comprovem cabalmente a 

ilegitimidade de negócio jurídico o qual afirma não ter firmado, ou a 

ilegalidade de cobrança por serviços e bens que alega não ter 

contratado/adquirido. Em casos tais, afigura-se pertinente um 

abrandamento do rigor técnico na aferição da existência da probabilidade 

do direito, por exigirem provas de índole tipicamente negativa. Tal 

posicionamento encontra respaldo nos Tribunais pátrios, conforme se 

extrai das ementas a seguir colacionadas: DESCONTOS, EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO, CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A 

COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. "O CDC é aplicável 

às instituições financeiras". Questão sumulada, pois (nº 297 do STJ). 

TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO 

CARACTERIZADOS. DEMANDA DE ÍNDOLE NEGATIVA. ÔNUS DE 

COMPROVAÇÃO DO CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR ACERCA DOS 

TERMOS DA PACTUAÇÃO, QUE GEROU DESCONTOS APARENTEMENTE 

INDEVIDOS, DO BANCO RÉU. O art. 300 do CPC exige, para a concessão 

da tutela de urgência, a demonstração, pelo interessado, de elementos 

que demonstrem a probabilidade do direito e o risco de dano. É viável, em 

demanda de índole negativa que reclama a aplicabilidade do CDC, a 

concessão de tutela de urgência para imediata suspensão de descontos 

questionados pelo consumidor, pois o ônus de demonstração da 

pactuação, assim como de ter prestado informação clara e precisa sobre 

o produto contratado num todo, recai exclusivamente sobre os ombros do 

banco prestador do serviço. RECLAMO PROVIDO. (TJ-SC - AI: 

40241963020178240000 Criciúma 4024196-30.2017.8.24.0000, Relator: 

Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 01/08/2019, Terceira 

Câmara de Direito Comercial) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NO SPC. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA. SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DA 

RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. I - Negada a existência da relação jurídica, 

da qual derivou o débito e a restrição creditícia reclamada, torna-se 

impossível a produção de prova pela parte autora, haja vista se tratar de 

fato negativo. II - Presumida a boa-fé do consumidor, a proteção 

preventiva à sua imagem se impõe. III - Mostra-se razoável a suspensão 

da publicidade das restrições financeiras lançadas em desfavor do 

consumidor, quando negada a relação processual da qual derivou a 

anotação restritiva de crédito. IV - Tutela antecipada deferida. V - Recurso 

parcialmente provido. (TJ-MG - AI: 10000190236331001 MG, Relator: 

Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 09/06/0019, Data de 

Publicação: 17/06/2019) TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO REGIDA PELO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. FATO NEGATIVO. LIMINAR CONCEDIDA. O 

agravado afirma que sofre descontos indevidos, porque feitos em razão 

de contratos que não assinou. Em suas razões recursais, por sua vez, o 

agravante limita-se a argumentar que estão ausentes os requisitos 

necessários à concessão de tutela de urgência, bem como que a medida 

deferida seria irreversível. Como a relação jurídica em pauta é regida pelas 

normas do Código de Defesa do Consumidor, protege-se o hipossuficiente 

que se encontra em situação desfavorecida pela dificuldade de produção 

de prova de fato negativo. Ademais, o perigo de dano emerge da 

possibilidade de os descontos indevidos recaírem em verbas de natureza 

alimentar. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR 

RAZOÁVEL. A multa diária, arbitrada em R$ 200,00 e limitada em 30 dias, 

está ajustada ao posicionamento adotado e não se mostra 

desproporcional ou exorbitante. Por maioria de votos, negaram provimento 

a o  r e c u r s o .  ( T J - S P  2 2 1 2 9 7 5 4 6 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2212975-46.2017.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de 

Julgamento: 06/12/2017, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publ icação:  06/12/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA AGRAVANTE NÃO CONHECIDA. TUTELA PROVISÓRIA. 

POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSENTE, NO CASO, 

RISCO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não se conhece do 

recurso com relação à preliminar, sob pena de supressão de instância, na 

medida em que ela ainda não foi apreciada pelo juízo de origem. 2. Tutela 

de urgência. Presentes os requisitos legais para deferimento da tutela de 

urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Milita em favor do consumidor o 

princípio da facilitação da sua defesa, que permite a inversão do ônus da 

prova (art. 6º, VIII, do CDC) e, por consequência, impõe à parte adversa o 

dever de demonstrar que as alegações da parte autora não correspondem 

à verdade, uma vez que nega a obtenção de empréstimo perante o Banco 

Cetelem. Antecipação da tutela que, diante disso, se mostra prudente, pelo 

menos até a angularização da lide e a instalação da fase instrutória do 

processo, em especial tratando-se de verba de natureza alimentar. 

Some-se a isso o fato de que a própria agravante refere que... não faz 

parte da contratação, o que significa que não sofre qualquer prejuízo com 

a tutela deferida pelo juízo de origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70081039570, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 22/05/2019). (TJ-RS - AI: 
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70081039570 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/05/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/05/2019) No entanto, a despeito de tais considerações, em análise 

dos autos, conclui-se que o pedido de tutela de urgência formulado pela 

autora não merece acolhimento. Em que pese as alegações da autora, não 

foram sequer colacionados aos autos extratos de sua conta bancária que 

poderiam indicar o recebimento ou a utilização de suposto valor 

disponibilizado pela requerida. Além disso, ausentes tais documentos, 

resta impossibilitada a análise da existência de eventuais descontos. 

Sobreleva anotar que, aparentemente, o negócio jurídico vergastado 

refere-se à modalidade “cartão de crédito consignado”, na qual, em tese, a 

instituição financeira disponibiliza o cartão de crédito com determinado 

limite a ser utilizado, com a segurança de que poderá efetuar a reserva da 

margem consignável na folha de pagamento do contratante para desconto 

direito do valor da fatura, parcial ou total. Nos casos em que o desconto é 

parcial, o remanescente deve ser pago mediante boleto a ser emitido pela 

instituição financeira.[2] Destarte, a partir dessa análise perfunctória, não 

restou minimamente demonstrada a probabilidade de direito da autora, 

sendo imperioso o indeferimento da medida requerida. DA INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA O instituto da inversão do ônus da prova figura no rol 

de direitos básicos do consumidor[3], se prestando a conferir tratamento 

isonômico para a parte que se encontre em nítida desvantagem na relação 

processual. Conforme orientação jurisprudencial, a hipossuficiência do 

consumidor deve ser aferida não apenas sob o aspecto socioeconômico, 

mas também, diante da sua incapacidade técnica ou impossibilidade no 

caso concreto de comprovar determinados fatos. No ponto, colaciona-se 

o seguinte excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: Inicialmente, 

é necessário destacar que a verossimilhança da alegação e a 

hipossuficiência do consumidor constituem requisitos alternativos – e não 

cumulativos – para a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do 

CDC. Com efeito, o texto legal, com vistas a garantir o pleno exercício do 

direito de defesa do consumidor, estabelece que a inversão do ônus da 

prova será deferida quando a alegação apresentada pelo consumidor for 

verossímil, ou, por outro lado, quando for constatada a sua 

hipossuficiência. Essa conclusão é obtida mediante a simples leitura do 

aludido dispositivo, do qual a transcrição se faz oportuna: Art. 6º São 

direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; (sem destaque no original). Registre-se, ainda, que a 

hipossuficiência a que faz remissão o referido inciso VIII deve ser 

analisada não apenas sob o prisma econômico e social, mas, sobretudo, 

quanto ao aspecto da produção de prova técnica. (REsp 1155770/PB, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 

09/03/2012) Portanto, em observância às regras de experiência comum, 

verificando-se a hipossuficiência técnica e financeira da autora em 

relação à empresa requerida, considerando que a parte ré detém meios 

técnicos adequados para apresentar elementos que comprovem a 

constituição válida do negócio jurídico ora impugnado, a inversão do ônus 

da prova é medida que se impõe. 1 – Ante o exposto, com fulcro no art. 

300 do Código de Processo Civil, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela 

de urgência veiculado na inicial, ante a ausência da probabilidade de 

direito. 2 – DEFERE-SE o pedido de inversão do ônus da prova em favor do 

autor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 3 – 

EXPEÇA-SE carta de citação/intimação do requerido, para cumprimento da 

medida liminar deferida e comparecimento à audiência de conciliação 

designada. 4 – CONSIGNE-SE que, caso não seja obtida a conciliação, o 

réu poderá oferecer contestação no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

data de audiência. 5 – Apresentada a contestação, INTIME-SE a parte 

autora para que, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. 6 – 

Após, remetam-se os autos CONCLUSOS. 7 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 24 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz 

de Direito em Designação [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de 

Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 

2/ Luiz Guilherme Marinoni, Sério Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero –3. ed. 

rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [2] 

https://www.cidadaniafinanceira.bcb.gov.br/edasuaconta/#!/c/cartao-cred

ito-consignado [3]Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002028-14.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1002028-14.2019.8.11.0021 DECISÃO 1 – 

DEFERE-SE o pedido formulado pelo autor (id. 31180298), a fim que se 

promova o levantamento do numerário depositado em Juízo pela parte 

devedora, devidamente atualizado monetariamente (id. 31125224), 

mediante expedição de alvará, utilizando-se dos dados bancários 

informados na petição acima mencionada. 2 – Após, considerando que 

houve o cumprimento integral da obrigação objeto da demanda, conforme, 

inclusive, noticiado pela parte credora, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. 3 – CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Água Boa/MT, 24 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000564-86.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ALBUQUERQUE DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA RIBEIRO DE SOUSA NUNES OAB - MT0021708A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1000564-86.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – 

DEFERE-SE o pedido formulado pela parte credora (id. 30973157), a fim de 

que se promova o levantamento do valor depositado em Juízo pela 

executada (30881894), devidamente atualizado monetariamente, mediante 

a expedição alvará, utilizando-se dos dados de conta bancária informados 

na petição acima mencionada. 2 – Após, INTIME-SE o autor para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo medidas úteis ao 

deslinde do feito, sob pena de arquivamento. 3 – CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 24 de abril de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001716-72.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE NUNES MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1001716-72.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – 

DEFERE-SE o pedido formulado pela parte credora (id. 31146225), a fim de 

que se promova o levantamento do valor depositado em Juízo pela 

executada (30289457), devidamente atualizado monetariamente, mediante 
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a expedição alvará, utilizando-se dos dados de conta bancária informados 

na petição acima mencionada. 2 – Após, INTIME-SE o autor para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca da petição de id. 31391973, 

consignando-se que, em caso de inércia, será reputado o cumprimento 

integral da obrigação. 4 – Após, remetam-se os autos CONCLUSOS. 5 – 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 24 de abril de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001879-86.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO JULIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA OAB - SP396356 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDIR GERSON HENNIG GALLE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1001879-86.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – 

Diante do requerimento formulado pelo autor (id. 30999184), 

PROMOVA-SE a vinculação do valor penhorado ao presente feito (id. 

30159494), após, EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor, 

devidamente atualizado monetariamente, utilizando-se dos dados 

bancários informados na petição acima mencionada. 2 – Por outro lado, 

INDEFERE-SE o pedido de nova tentativa de bloqueio de valor via 

BACENJUD, uma vez que nos casos em que a penhora online seja 

negativa ou insuficiente, para que se realize nova tentativa de constrição 

faz-se necessária a demonstração, pelo exequente, da mudança na 

situação anterior do devedor, haja vista não caber ao Juízo diligenciar 

indefinidamente, frente às instituições financeiras, sem alguma evidência 

concreta de que existem novos recursos passíveis de satisfazer a 

obrigação exequenda. Destaca-se que não se considera suficiente, para 

a reiteração da medida, apenas o transcurso de determinado lapso 

temporal.[1] 3 – Com fundamento no art. 828 do CPC, EXPEÇA-SE certidão 

de inteiro teor da decisão que determinou o pagamento do débito, 

constando a identificação das partes e o valor da causa, para que a parte 

exequente, por sua conta, promova a averbação junto ao registro de 

imóveis. 4 - INDEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do 

executado (Ladir Gerson Hennig Galle – CPF: 536.494.001-20) por meio do 

sistema RENAJUD, em consonância com os artigos 150 ao 156 da CNGC – 

Foro Judicial, uma vez que em busca ao sistema eletrônico constata-se 

que os veículos de propriedade do executado estão alienados 

fiduciariamente e, especificamente o veículo de placa JZZ 2992 - 

Yamaha/XT - 2004 constar restrição de roubo, o que não condiz com o 

procedimento dos juizados especiais, pautados pelos princípios da 

simplicidade e celeridade. Havendo localização, PROCEDA-SE à inclusão 

de restrição de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, 5 

– Após, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco 

dias), se manifeste requerendo o que entender de direito, inclusive, para 

que possa precisar a localização do bem para fins de efetivação da 

penhora e remoção. 6 - Decorrido o prazo com ou sem requerimentos, 

CONCLUSOS. 7 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 de abril de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] (AgInt no REsp 

1479999/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 22/05/2018, DJe 28/06/2018)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-51.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO CARDOSO TONHA OAB - MT0003573A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS MAQUINAS AGRICOLAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000103-51.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE MARIA DE MORAIS 

REQUERIDO: RODOBENS MAQUINAS AGRICOLAS S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o julgamento antecipado, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. 

Rejeito as preliminares aventadas pela defesa, pois se confundem com o 

mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSE MARIA DE 

MORAIS em face de RODOBENS MAQUINAS AGRICOLAS S.A., onde o 

autor alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos cadastros de 

proteção ao crédito de forma totalmente indevida por ordem da requerida, 

pois desconhece a dívida que ensejou a respectiva negativação. Sustenta 

que após constatar que seu nome estava inserido nos órgãos restritivos, 

entrou em contato com a requerida a fim de apurar o suposto débito que 

havia negativado seu nome, sendo que esta não enviou qualquer 

documento constando sua assinatura ou de qualquer um de seus 

prepostos, pugnando assim pela declaração de inexistência de débitos, 

bem como reparação a título de danos morais que entende ter sofrido em 

razão da negativação indevida de seu nome. Citada, a requerida ofertou 

contestação, impugnando genericamente os pedidos da inicial do 

requerente e sustentando que a negativação ocorreu de forma regular 

ante a inadimplência do pagamento tempestivo de suas faturas. Pois bem, 

em que pese as alegações da requerida, tenho que o direito milita em parte 

a favor do requerente. Isto porque não foi capaz de modificar os direitos 

da parte autora, nos termos do art. 373, II, do NCPC, visto que o autor 

apresentou prova satisfatória (comprovante de consulta SPC) onde 

consta a informação com os dados da negativação efetuados pela 

requerida, comprovando assim suas alegações. Era ônus da empresa 

requerida, portanto, comprovar de forma extreme de dúvida, que o débito 

que deu origem a negativação da parte requerente ocorreu de maneira 

regular, com a apresentação de contrato ou quaisquer documentos 

referentes ao negócio jurídico constando assinatura e cópias dos 

documentos pessoais da parte autora ou de qualquer um de seus 

prepostos, o que não logrou êxito em comprovar. Assim, tenho que resta 

plenamente configurado a má prestação de serviços da empresa 

requerida, causando assim prejuízos à parte requerente com a inclusão 

indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de uma 

dívida que o mesmo desconhecia. Em situação análoga, alguns tribunais 

pátrios vem firmando o seguinte entendimento, a exemplo do Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais: “Ementa: CIVIL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APELAÇÃO -NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA PELA 

AUTORA - DANO MORAL PRESUMÍVEL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. - Cabe à empresa responsável pela inclusão do 

nome da suposta devedora nos cadastros de proteção ao crédito a 

produção de provas inequívocas de que tal dívida existe; restando, ao 

contrário, comprovado pela autora o total adimplemento do contrato que 

gerara a inscrição, conclui-se que o réu agiu com imprudência ao 

determinar o registro, sendo cabível a condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais, haja vista que, em casos que tais eles se 

presumem. - A indenização pelos danos morais sofridos pela ofendida 

deve ser estabelecida em valor suficiente e adequado para a 

compensação dos prejuízos por ela experimentados e para desestimular a 

prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor, não se podendo prestar, 

entretanto, para o enriquecimento desproporcional daquela. TJ-MG - 

Apelação Cível AC 10439110163664001 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 

26/04/2013” DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a 

título de danos morais, entendo que a conduta da empresa requerida 

causou sim abalo emocional ao Requerente, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que não adotou as cautelas 

necessárias ao realizar a cobrança e o consequente lançamento de seu 

nome nos cadastros de proteção ao crédito. Impera constar que ante a 

omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da importância devida 

a título de indenização, desde que não se desvencilhe dos critérios 

rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, 

devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento à 

realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às 

peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide referente à 

quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e 

pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 
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sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Destarte, 

entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta os valores 

envolvidos, o caráter socioeducativo da medida, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como demais circunstancias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 6.000 (seis 

mil reais), o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não 

acarretar em enriquecimento sem causa do autor. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE REQUERENTE, 

mantendo-se a tutela, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de: a) CONDENAR a empresa Reclamada RODOBENS 

MAQUINAS AGRICOLAS S.A. a pagar indenização por danos morais 

ocasionados ao Requerente JOSE MARIA DE MORAIS no valor de R$ 

6.000 (seis mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir 

da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) 

DECLARAR a inexistência do contrato que originou o lançamento das 

notas fiscais em nome do Requerente JOSE MARIA DE MORAIS. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 08 de Setembro de 

2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 18 de setembro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000363-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOZAM DA CRUZ SANTIAGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1000363-94.2018.8.11.0021 SENTENÇA 

Trata-se de ação de indenização por danos morais, em fase de 

cumprimento de sentença, na qual se postula o recebimento de quantia 

certa. Realizada a constrição de valores, a parte executada expressou 

concordância em relação ao valor penhorado e requereu a extinção do 

feito (id. 19807821). O exequente se manifestou requerendo o 

levantamento do valor, assim como, a extinção da demanda, em face da 

satisfação integral do débito (id. 30897345). Desse modo, verifica-se que 

a obrigação objeto da presente demanda foi satisfeita. 1 – Forte nestas 

razões acima, diante do adimplemento da dívida pelo executado, 

DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com fundamento analógico nos 

artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil. 2 - 

DEFERE-SE o pedido formulado pelo autor (id. 30897345), a fim que se 

promova o levantamento do valor penhorado (30865628), devidamente 

atualizado monetariamente, mediante expedição de alvará, utilizando-se 

dos dados bancários informados na petição acima mencionada. 3 – Após 

o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. 4 – INTIMEM-SE. 5 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Água Boa/MT, 24 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito em Designação

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001851-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA MATOS DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1001851-84.2018.8.11.0021 SENTENÇA 

Trata-se de ação de indenização em fase de cumprimento de sentença, na 

qual se postula o recebimento de quantia certa. A parte executada se 

manifestou informando o depósito em Juízo do valor fixado em sentença, 

anexando aos autos comprovante. (id. 31195012). O exequente 

apresentou pedido de levantamento do valor depositado (id. 31209603). 

Desse modo, verifica-se que a obrigação objeto da presente demanda foi 

satisfeita. 1 – Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida 

pelo executado, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com fundamento 

analógico nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil. 2 - DEFERE-SE o pedido formulado pelo autor (id. 31209603), a fim 

que se promova o levantamento do valor depositado em Juízo (31195012), 

devidamente atualizado monetariamente, mediante expedição de alvará, 

utilizando-se dos dados bancários informados na petição acima 

mencionada. 3 – Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações pertinentes. 4 – INTIMEM-SE. 5 – CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 24 de abril de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000397-04.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRAGA TELES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLAMY RAFAEL DE OLIVEIRA TELES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000397-04.2020.8.11.0020. 

REQUERENTE: JOSE FRAGA TELES REQUERIDO: WILLAMY RAFAEL DE 

OLIVEIRA TELES Vistos em correição. 1. Trata-se de AÇÃO NEGATÓRIA 

DE PATERNIDADE BIOLÓGICA C /C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 

direcionada ao Juiz da VARA DA FAMILIA DA COMARCA DE CUIABÁ e 

protocolada perante este juízo da 1º Vara Cível e Criminal da Comarca de 

Alto Araguaia, portanto, INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu 

patrono para, no prazo de 15 (quinze) dias, retificar o endereçamento da 

sua petição inicial ou requerer o que entende de direito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. 2. Após, faça a conclusão. Alto 

Araguaia/MT, data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000771-54.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS FALBOTA OAB - MT10171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA OAB - MT15757-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000771-54.2019.8.11.0020. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA EXECUTADO: ENCOMIND 

ENGENHARIA LTDA Vistos em correição. 1. INTIME-SE o executado na 

pessoa de seu patrono para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

diferença apurada ao id. 30471762 e manifestar no que entender de 

direito. 2. DETERMINO que a Sra. Gestora providencie o necessário para 

vincular o valor depositado (id. 29811140) a este processo. Em seguida, 

EXPEÇA-SE o alvará na forma requerida. 3. Com o cumprimento das 

determinações supra, certifique o necessário e INTIME-SE o Exequente 

PESSOALMENTE, mediante vista dos autos, com imediata remessa ao 

representante judicial, pelo cartório ou secretaria (art. 25, Lei 6.830/80), 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito. 4. 

Após, conclusos. Às providências. Alto Araguaia, data da assinatura 

digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51367 Nr: 566-86.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VALENTIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o 

atual endereço dos executados e a localização dos veículos objetos de 

constrição pelo Sistema Renajud (fl. 116), sob pena de baixa na restrição.

2. Em seguida, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos veículos.

3. Ato contínuo INTIME-SE a parte executada e cônjuge, em sendo o caso, 

para, querendo, opor Embargos à Execução, no prazo legal.

BACENJUD

4. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de penhora online via BACENJUD em 

nome do executado.

 5. Cumpre ressaltar que a penhora será processada em conformidade 

com artigo 854 e seguintes do CPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, especificamente, art. 512 e 

seguintes da CNGC, atentando-se especialmente para os seguintes 

comandos: a) a partir deste momento, até o processamento completo da 

ordem de bloqueio de valores, os autos deverão permanecer em gabinete, 

vedadas consultas às partes; b) havendo bloqueio de valores, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na 

triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio, 

cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta 

Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda 

para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema 

Bacen Jud valerá como termo de penhora, devendo ser intimada a parte 

devedora para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

6. Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que 

tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item 5, “c” anterior.

SPC/SERASA

7. Quanto ao pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes - SPC e SERASA -, registro que é procedimento 

devidamente autorizado pelo regramento reservado à espécie.

 8. Com efeito, tal procedimento encontra-se expressamente autorizado 

pelo disposto no art. 782, §3º, do Código de Processo Civil, pelo qual foi 

facultado ao Magistrado “determinar a inclusão do nome do executado em 

cadastros de inadimplentes”, desde que haja requerimento da parte.

9. Demais disso, foi pacificado pelo excelso Supremo Tribunal Federal que 

os cadastros de inadimplentes servem para simples consulta, sendo a 

inclusão um ato meramente informativo sem repercussão sobre direitos ou 

interesses de terceiros, conforme se observa no seguinte julgado:

DISPOSIÇÕES ANÁLOGAS A PRESENTE, VERTIDAS POR MEIO DO 

DECRETO N. 1.006, DE 9 DE DEZEMBRO DE 19 93, FORAM 

CAUTELARMENTE APRECIADAS POR ESTE PLENÁRIO, QUANDO DO 

JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA N. 1.155 E N. 1.178, EM SESSÃO DE 15 

DE FEVEREIRO DE 1995. O ART. 3 DO MENCIONADO DECRETO, QUE 

ESTATUIU A CONSULTA AO CADIN, EM MOLDES SEMELHANTES AO ORA 

IMPUGNADO ART. 6 DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.44296, TEVE A 

SUSPENSÃO, POR MAIORIA, INDEFERIDA, VENCIDOS OS EMINENTES 

MINISTROS MARCO AURÉLIO E CELSO DE MELLO. PREVALECEU, ENTAO, 

O ENTENDIMENTO DE QUE SIMPLES CONSU LTA, AO CADASTRO, E 

SIMPLESMENTE ATO INFORMATIVO, DE ESTRITA RESP ONSABILIDADE 

DOS ÓRGÃOS QUE COLHEM AS INFORMACOES, SEM REPERCUSSA O 

SOBRE DIREITOS OU INTERESSES DE TERCEIROS. (...) (ADI 1.454MC, REL. 

MIN. OCTAVIO GALLOTTI, JULGAMENTO EM 19696, DJ DE 31801). 

RESPALDANDO ESSE ENTENDIMENTO EIS A JURISPRUDENCIA, IN VERBIS: 

"MANDADO DE SEGURANÇA. DIVIDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. 

INCLUSAO NO SERASA. POSSIBILIDADE. 1. E POSSIVEL A INCLUSAO DE 

DEBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÂO AO CREDITO, INDEPENDENTEMENTE DE SUA 

COBRANCA MEDIANTE EXECUÇÃO FISCAL. 2. HIPOTESE EM QUE A 

IMPETRANTE NAO QUESTIONA O DEBITO EM SI, MAS APENAS SUA 

INCLUSAO NO SERASA. 3. RECURSO ORDINARIO NAO PROVIDO."(SJT, 2 

TURMA, MIN. HERMAN BENJAMIN, RMS 31859 / GO, DJ E 

01/07/2010)"MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRICAO NO SERASA. 

DIVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. 

SEGURA NCA DENEGADA. 1. SEGUNDO ENTENDIMENTO ESPOSADO 

PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, "E POSSIVEL A INCLUSAO DE 

DEBITOS DE NATUREZA TRIBUTARIA INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÂO AO C REDITO, INDEPENDENTEMENTE DE SUA 

COBRANCA MEDIANTE EXECUÇÃO FISCAL" (RMS 31.859/GO, REL. 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJE 1/7/2010). 2. 

ASSIM, O ATO DE INSCRICAO DOS IMPETRANTES NO CA DASTRO DO 

SERASA SE DEU, REGULARMENTE, CONFORME AS DISPOSICOES DA 

LEGISLACAO ESTADUAL E DECORREU, DIRETAMENTE, DO 

INADIMPLEMENTO D E OBRIGACAO TRIBUTÁRIA, QUE FOI DISCUTIDA EM 

REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. 3. E DO 

DIRETOR/ADMINISTRADOR O ONUS DE DEMONSTRAR QUE NAO SE 

ENQUADRA NA HIPOTESE LEGAL DE RESPONSABI LIDADE TRIBUTÁRIA, 

NOS TERMOS DO QUE FOI DECIDIDO PELA PRIMEIRA S ECAO DO STJ, NO 

JULGAMENTO DO RESP 1.104.900/ES, DE RELATORIA DA MINISTRA 

DENISE ARRUDA E QUE FOI REALIZADO NA SISTEMATICA DO ART. 543-C 

DO CPC. 4. AUSENTE O DIREITO LIQUIDO E CERTO DOS IMPETRANT ES, 

HA DE SER DENEGADA A SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA". 

(TJGO -1A CÂMARA CIVEL, RELATOR DR. CARLOS ROBERTO FAVARO, 

DJ 1689 DE 12 /12/2014) grifei

 10. Assim, perfeitamente possível o cadastro em Órgãos de Proteção ao 

Crédito a partir de dados públicos (divida ativa), razão pela qual DEFIRO o 

pedido do exequente e DETERMINO que seja anotado o débito executado 

em nome de JOÃO VALENTIM DA SILVA (CPF 640.299.649-15), junto ao 

SPC e SERASA, por meio do Sistema SERASAJUD. Providencie e 

expeça-se o necessário.

11. Não obtido existo nas diligências supra, INTIME-SE o exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens passiveis a penhora, sob pena 

de suspensão/arquivamento.

12. Não indicado bens, DETERMINO a suspensão da execução (art. 921, 

§1º, do CPC) e ARQUIVAMENTO, termo a quo do prazo da prescrição 

intercorrente. Contudo, PODERÁ SER DESARQUIVADO A QUALQUER 

TEMPO, enquanto não operada a prescrição, INDICANDO-SE BENS 

PENHORÁVEIS.

13. Diversamente, certifique o necessário e faça a conclusão.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE, expedindo o necessário.

As providências.

Alto Araguaia/MT, 7 de abril de 2020.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9740 Nr: 2138-92.2003.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA FERREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIDIO BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 Vistos em correição.

1. Retifique-se a autuação, fazendo-se constar que o processo 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

2. Considerando que a(o) executada(o) foi devidamente citada(o) em 

18/04/2016 (fl. 175), e até a presente data não apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença, constato o decurso do prazo.

3. DEFIRO o pedido de penhora online via BACENJUD e, subsidiariamente, 

DETERMINO o bloqueio eletrônico de veículo através do sistema RENAJUD, 

o caso o primeiro reste infrutífero.

4. Cumpre ressaltar que a penhora será processada em conformidade 

com artigo 854 e seguintes do CPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, especificamente, art. 512 e 

seguintes da CNGC, atentando-se especialmente para os seguintes 

comandos: a) a partir deste momento, até o processamento completo da 

ordem de bloqueio de valores, os autos deverão permanecer em gabinete, 

vedadas consultas às partes; b) havendo bloqueio de valores, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na 

triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio, 

cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta 

Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda 

para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema 

Bacen Jud valerá como termo de penhora, devendo ser intimada a parte 

devedora para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

5. Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que 

tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item 4, “c” anterior.

6. Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida, DETERMINO a inserção de constrição 

nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a 

ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte 

exequente ser intimada a indicar a localização do bem, a fim de possibilitar 

a conclusão da penhora.

7. Frustradas todas as diligências anteriores, DETERMINO a intimação da 

parte exequente, para indiciar bens em nome da parte executada, no 

prazo de 15 (quinze) dias; não indicando, ARQUIVE-SE provisoriamente o 

feito, por 01 (um) ano, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades 

Forenses, o qual deve retratar apenas o conjunto de feitos que estejam a 

demandar providência judicial imediata, conforme art. 1º do Provimento 

84/2014 da CGJ.

8. Findo o prazo supramencionado, deverá a parte exequente se 

manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas. A intimação deverá ser feita nos moldes do art. 1º, § 2º do 

Provimento 84/2014 da CGJ.

 9. Decorrido o prazo supramencionado, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os 

autos conclusos para as devidas deliberações.

 CUMPRA-SE. INTIMEM-SE, expedindo o necessário.

As providências.

Alto Araguaia/MT, 7 de abril de 2020.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 86252 Nr: 4589-02.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES EVF LTDA, ELVANDER VIEIRA 

DE FREITAS FAGUNDES, MARILENE MARIA FREITAS FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

1. Previamente a análise dos requerimento, INTIME-SE a parte 

credora/exequente na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, atualizar o valor exequendo, apresentando planilha de 

cálculo, ou dar total quitação a dívida.

2. Considerando que os executados foram devidamente citados, 

CERTIFIQUE-SE o decurso de prazo para opor embargos à execução.

3. Após, tornem-me os autos conclusos.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17111 Nr: 6-24.1987.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLINÉSIA FRANCISCA ELIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA SIMÃO ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT, SELMA MARIA LIRA DE MORAIS - OAB:22796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de ação de inventário ajuizada por POLINÉSIA FRANCISCA 

ELIAS em virtude do falecimento da sua genitora FRANCISCA SIMIÃO 

ELIAS.

Após a competente primeiras declarações, comparece a inventariante 

para pleitear a suspensão do feito pelo período de 01 (um) ano diante de 

informações de que o bens foram alienados antes da partilha (fl. 49).

Por mais de 26 (vinte e seis) anos os autos permaneceram em arquivo 

provisório aguardando manifestação dos herdeiros;

Desarquivados em 08 (oito) de novembro de 2019, determinou-se a 

intimação da parte demandante para informar se persiste interesse no 

prosseguimento do feito.

Devidamente intimada, comparece a inventariante para informar que 

persiste interesse no prosseguimento do feito e que, diante das 

informações de venda de bem antes da partilha, ingressou-se com ação 

de anulação de negócio jurídico na Primeira Vara da Comarca de Alto 

Araguaia [neste juízo] de numeração única n. 488-82.2018.811.0020 – 

cód. 91381.

Por último, adveio informações do falecimento da inventariante.

2. Muito embora o presente feito já se alongue por cerca de 30 (trinta) 

anos, entendo que deve ser novamente remetido ao arquivo provisório até 

o julgamento do pedido de anulação de negócio jurídico notadamente 

quando o trâmite desta segunda ação tem efeito de prejudicar o regular 

processamento dos autos de inventário.

3. Portanto, DOU POR SUSPENSO o trâmite dos presentes autos e 

DETERMINO a remessa a arquivo provisório.

TRASLADE-SE cópia da presente decisão para a ação n. 

488-82.2018.811.0020 – cód. 91381 com finalidade de se registrar que o 

julgamento dos aludidos autos implicação no desarquivamento deste feito.

CIENTIFIQUEM-SE as partes por intermédio dos seus respectivos 

advogados habilitadas nos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89395 Nr: 5878-67.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILOMENA MARIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do Art. 482, § VI, da CNGC e 

provimento 56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade intimar as 
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partes a fim de que, no prazo legal, se manifestem acerca laudo médico 

pericial de Ref. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75148 Nr: 3496-38.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA WELTER ARNOLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTTUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do Art. 482, § VI, da CNGC e 

provimento 56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade intimar as 

partes a fim de que, no prazo legal, se manifestem acerca laudo médico 

pericial de Ref. 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75099 Nr: 3458-26.2016.811.0020

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGF, PADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMÁBILE PELIZON RESENDE - 

OAB:25662/O

 INTIMAÇÃO das partes na pessoa de seus advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83323 Nr: 3102-94.2017.811.0020

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIA MARIA REZENDE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAÚJO JÚNIOR - 

OAB:15341-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:6.358-O/MT

 Nos termos da legislação vigente, do Art. 482, § VI, da CNGC e 

provimento 56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade intimar a 

parte embargada/apelada a fim de que, querendo, apresente 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.009, §1º, 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33481 Nr: 1018-33.2011.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S. A. - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP CAR VEICULOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, devidamente intimado na qualidade de procurador 

da exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, retirar a certidão de crédito 

expedida, nos termos da sentença de fls.169.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66059 Nr: 2334-42.2015.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KSDO, KRSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ARTHUR PANIAGO 

DE OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 Vistos em correição.

1. Inviável a citação por edital notadamente quando, conforme devolução 

de precatória retro, tem-se que o requerido foi citado pessoalmente (fl. 

93).

2. Tendo em vista que citado pessoalmente deixou escoar o prazo sem 

manifestação e que se trata de direito indisponível, NOMEIO como curador 

especial da parte requerida o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT 

– CAMPUS DE ALTO ARAGUAIA/MT, cujas intimações deverão ser na 

pessoa do Dr. Marlon Arthur Paniago de Oliveira (OAB 15.828/MT), o(a) 

qual desempenhará tal munus público segundo a fé do seu grau 

acadêmico e por força da disposição estanque no artigo 22 e seguintes do 

Estatuto e Código de Ética da honrada OAB.

 3. Assim, INTIME-SE o CURADOR ESPECIAL para que apresente 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para manifestação 

do autor no prazo de 10 (dez) dias.

5. ESPECIFIQUEM as partes as provas que pretendem produzir no prazo 

de 10 (dez) dias, justificando sua pertinência, sob pena de preclusão.

6. ABRA-SE vistas dos autos para manifestação do Ministério Público no 

prazo de 10 (dez) dias.

7. Cumpridas estas determinações, TORNEM os autos conclusos para 

deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 97316 Nr: 2988-24.2018.811.0020

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCPS, DGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVEROTILDES EVANGELINA 

PEREIRA - OAB:, IVEROTILDES EVANGELINA PEREIRA - OAB:26290/GO

 Vistos em correição.

1. DEFIRO a cota ministerial retro.

OFICIE-SE a Escola Arlindo Morbeck [Alto Araguaia/MT] bem como a Escola 

Ytrio Correia [Alto Garças/MT] para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informe a este juízo os dados constantes na ficha da aluna devendo, 

obrigatoriamente, informar atual endereço e a notícia de matrícula e 

transferência a fim de possibilitar a sua localização.

2. Sem prejuízo, INTIME-SE a advogada Dra. Iverotildes Evangelina Pereira 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o atual endereço da 

adolescente (procuração à fl. 37).

3. Sendo informado endereço pertencente a Comarca de Alto 

Araguaia/MT, prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 29.

4. Caso seja informado endereço não-pertencente a Comarca de Alto 

Araguaia/MT ABRA-SE vistas dos autos para manifestação do Ministério 

Público no prazo de 10 (dez) dias.

5. Cumpridas estas determinações, TORNEM os autos conclusos para 

deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58902 Nr: 1603-80.2014.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON LUCAS CORREIA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA R. JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:15.527/MT, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:16.983/MT, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:13.620-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que houve concordância do executado quanto ao calculo 

apresentado a fl. 167, HOMOLOGO-O para que surta seu jurídicos e legais 

efeitos e DETERMINO que seja solicitado o pagamento do valor executado 

ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 535, § 

3º, I e II, CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91889 Nr: 745-10.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A., CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorenza da Silva Martins - 

OAB:9636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE MAXIMO LEVENTI 

DE LIMA - OAB:6835/O, NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente, do Art. 482, § VI, da CNGC e 

provimento 56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as 

partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da audiência de 

instrução, especificando objetivamente as provas que pretendam produzir, 

sob pena de indeferimento da produção probatória e julgamento imediato 

da lide.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000356-37.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AIDES LEMES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000356-37.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 12.540,00 ESPÉCIE: [Rural (Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: AIDES LEMES MARTINS Endereço: 

SITIO PONTALZINHO, DISTRITO DO BURITI, ZONA RURAL, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE NA PESSOA DE SEU 

ADVOGADO, da audiência designada para o dia 01/07/2020 às 16h00min 

(MT), bem como, de todo o conteúdo do despacho que segue anexado. 

Alto Araguaia, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Auxiliar 

Judiciário Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000353-82.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000353-82.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 12.540,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: LUZIA PEREIRA 

DE SOUZA Endereço: SITIO SANTA LUZIA, P A GATO PRETO, ZONA 

RURAL, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE na pessoa de seu 

advogado, da audiência designada para o dia 01/07/2020 às 16H20MIN 

(MT), bem como, de todo o teor do despacho em anexo. Alto Araguaia, 24 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000136-73.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR GOMES DE SOUZA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 
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VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000136-73.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 23.544,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Reconhecimento / Dissolução]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: ELAINE DA SILVA NASCIMENTO Endereço: Rua 261, casa 

222, Nossa Senhora Aparecida, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 

POLO PASSIVO: Nome: JAIR GOMES DE SOUZA Endereço: Rua C, s/n, 

Morada do Sol, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado da 

audiência redesignada para o dia 27 DE JULHO DE 2020, ÀS 15H00MIN 

(MT).. Alto Araguaia, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Auxiliar 

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

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000407-48.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS OAB - MT25199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Vistos, etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 16/06/2020 às 15:00h, a ser realizada 

no CEJUSC desta Comarca. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do 

advogado, para comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte 

requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por representante com 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

As partes devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, 

NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, 

o termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer das partes, o prazo para 

a parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 

335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: 1) Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2) Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3) 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 24 de abril de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 55575 Nr: 1300-03.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KCRG, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VASCONCELOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Antônio Vasconcelos da Silva, imputando-lhe a prática do crime 

descrito no art. 129, §1,I, do Código Penal.

 Entre um ato e outro, foi proferida decisão desclassificando o crime 

descrito na denúncia para o tipificado no art. 129, §6º, do Código Penal, 

determinando ainda a remessa dos autos ao Juizado Especial desta 

Comarca.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório. DECIDO.

 Em tempo, verifico que até a presente data não houve a remessa dos 

autos ao Juizado Especial, tendo operado a prescrição da pretensão 

punitiva. Pois vejamos.

Ao crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei n° 9.605/98 é 

cominada a pena máxima de 01 (um) ano de detenção. Considerando esse 

“quantum”, a prescrição, nos moldes estabelecidos pelo art. 109, V, do 

Código Penal, ocorre em 04 (quatro) anos.

In casu, verifica-se que a denuncia foi recebida em 11/12/2014, havendo o 

decurso de prazo superior a 04 (quatro) anos desde então, sem que 

incidisse qualquer outra causa interruptiva do lapso prescricional. Assim, 

afigura-se extinta a pretensão punitiva estatal, na forma do artigo 107, IV, 

do Código Penal.

Diante do exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ANTÔNIO 

VASCONCELOS DA SILVA, em relação ao crime previsto no art. 129, §6º, 

do Código Penal, com fundamento no art. 107, IV c/c artigo 109, V, ambos 

do Código Penal.

Por se tratar de sentença de extinção da punibilidade, dispensa-se a 

intimação pessoal do denunciado, intimando-se via DJE.

Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a presente decisão 

aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Após o transito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas 

necessárias.

Alto Araguaia/MT, 23 de abril de 2020.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 90829 Nr: 161-40.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECICA DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERONIMO SAMITA 

WALDSCHMIDT MAIA - OAB:14555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 90829

Vistos, etc.
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Trata-se de ação pelo rito comum proposta por GECICA DA SILVA 

RODRIGUES DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de benefício previdenciário.

 À ref. 60, foi proferida sentença, julgando procedentes os pedidos do 

autor.

 À ref. 68, a autora pleiteou pelo cumprimento da sentença, no que tange a 

obrigação de fazer, isto é, a implantação do benefício previdenciário.

 Recebido o cumprimento de sentença à ref. 70.

 Noticiado o cumprimento da obrigação à ref. 76.

 À ref. 78, a autora pleiteou pelo início do cumprimento de sentença, no 

que tange a obrigação de pagar quantia certa, tendo por objeto as 

parcelas previdenciárias anteriores a implantação do benefício e os 

honorários de sucumbência.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Inicialmente, DETERMINO que se proceda a alteração da classe 

processual para cumprimento de sentença.

 Quanto ao cumprimento de sentença de ref. 68, tendo em vista o 

cumprimento integral da obrigação imposta no título judicial, JULGO 

EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil.

No que tange ao cumprimento de sentença de ref. 78, INTIME-SE o 

requerido, para, se quiser, impugnar a presente execução de sentença, 

no prazo de trinta (30) dias (art. 535, NCPC).

 Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do 

CNJ e a Resolução 168/2011 do CJF.

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

que dispõe a Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

Alto Araguaia/MT, 24 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000722-47.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VIEIRA DE AMBROSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO 

ARAGUAIA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RUBENS FALBOTA OAB - MT10171-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000722-47.2018.8.11.0020. Vistos, etc. 

Cuida-se de ação proposta com a finalidade de obter provimento 

jurisdicional que assegure à parte autora incorporação remuneratória 

decorrente de prejuízo alegadamente sofrido com a conversão do índice 

da URV (Unidade Real de Valor) quando da implementação do Plano Real. 

DECIDO. O e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do 

Incidente de Demandas Repetitivas nº 85.560/2016, firmou entendimento 

no sentido de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processo e julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse 

a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção de prova pericial, sendo certo que, 

no caso em tela, o valor atribuído à demanda é inferior ao montante 

supracitado, motivo pelo qual se impõe o reconhecimento da 

incompetência deste juízo para a apreciação da causa. Confira-se a 

ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR 

DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2º, DA 

LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de 

direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido 

formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado 

improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações 

concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, da Lei n. 12.153/2009 

[Rel. Des. Marcio Vidal, Seção de Direito Público, Julgamento em 

28/11/2018]. Por outro lado, a Resolução n. 04/2014, do Tribunal Pleno do 

TJMT, em seu artigo 1º, inciso II, preconiza que as causas referentes à Lei 

n. 12.153/2009, deverão ser processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas nos Juizados Especiais Cíveis quando a comarca não contar 

com Juizado Especial da Fazenda Pública devidamente instalado. Esse é o 

caso destes autos, uma vez que esta comarca de Alto Araguaia/MT não 

possui Juizado Especial da Fazenda Pública instalado. Ante o exposto, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial Cível desta 

comarca, ao qual determino a remessa dos autos, com nossas 

homenagens e estilo. CUMPRA-SE. INTIME-SE. Alto Araguaia/MT, 23 de 

abril de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000294-02.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE REGIOLI SERAFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE OLIVEIRA LOPES (EXECUTADO)

 

Juntada de carta precatória devolvida de Alto Taquari

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000134-40.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GILCIMAR BORGES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVE-TE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E ASFALTO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA Fica Vossa Senhoria intimada 

para apresentar o endereço atual do requerido no prazo de 05 (cinco) 

dias, tendo em vista a diligência negativa juntada de ID: nº 31520138. 

ALTO ARAGUAIA, 24 de abril de 2020. DALVA TEODORO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001050-40.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA AMORIM MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA AMORIM MELO OAB - MT24166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA
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Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. É 

breve relato. DECIDO. Preceitua o art. 321 do Estatuto Processual Civil: Art. 

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

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

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

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

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

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No caso, apesar de 

regularmente intimada, a parte autora deixou de cumprir a determinação 

com a regularização processual, motivo pelo qual o indeferimento da inicial 

é de rigor. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 

321, parágrafo único do CPC. Em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do 

mesmo diploma processual. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 23 de abril de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80565 Nr: 2184-05.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos.[...]. DECIDO. [...]. Pois bem. In casu, se vê que a exequente apesar 

de ter feito a compensação entre os valores pagos e não pagos 

administrativamente para fins do cálculo dos atrasados devidos, 

equivocou-se ao utilizar a competência final para a base de cálculo dos 

honorários de sucumbência (12/2018), já que o correto deveria ser a data 

de 06/2018.Isso porque, de acordo com o Acórdão de fls. 129/134, os 

honorários advocatícios foram arbitrados em “10% sobre o total da 

condenação até a data da sentença de procedência, ou do acórdão que 

reforma o comando de improcedência da pretensão vestibular, sendo 

devida a parcela mesmo nos feitos em que não houve prévia postulação 

administrativa”.Assim, quanto o termo inicial para a elaboração do cálculo, 

deve-se observar a data do requerimento administrativo (fl.94), enquanto 

que a competência final para os valores correspondentes aos honorários 

de sucumbência deve coincidir com a data em que o Acórdão foi 

disponibilizado, ou seja 18/06/2018, nos exatos termos da súmula 111 do 

STJ. Vejamos[...].Logo, e considerando que ambos os cálculos estão em 

desacordo com o comando judicial, INTIME-SE a Autarquia Federal para 

elaboração de novos cálculos, em conformidade com os critérios 

explanados para data inicial e final dos valores atrasados, oportunidade 

que deverá incluir o percentual dos honorários sucumbenciais em todo o 

período, devidamente corrigidos e atualizados, tudo no prazo legal.Com o 

documento nos autos, INTIME-SE a parte contrária para manifestação, 

também no prazo legal.Em seguida, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Barra do Bugres/MT, 22 de abril de 2020. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87945 Nr: 3725-39.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISVALDO BERTOLINO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12.338/MT, GILSON DA SILVA - OAB:21.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença intentada por MARISVALDO 

BERTOLINO DOS ANJOS em face de Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebido o cumprimento de sentença, determinou-se a intimação da 

executada para, querendo, impugnar a execução, fl. 102.

A executada impugnou os cálculos às fls. 103/108. Por sua vez, a 

exequente manifestou concordância quanto aos cálculos apresentados, fl. 

109.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário. DECIDO.

 Dito isso, com efeito, a exequente, ora impugnada, reconheceu a 

procedência do pedido da impugnante, concordado com o excesso de 

execução por ela apontada.

Ante o exposto, ACOLHO a presente impugnação e, com amparo no artigo 

487, III, “a”, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.

CONDENO a parte vencida ao pagamento de eventuais custas e despesas 

processuais decorrentes da impugnação, além dos honorários 

advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito econômico 

obtido, nos termos do art. 85 e §§ 1º e 2º do CPC.

Após a preclusão da presente decisão, DETERMINO a imediata 

REQUISIÇÃO de PRECATÓRIO, devendo ser observado os valores 

discriminados no cálculo de fls. 106-verso/107, a título de atrasados e 

honorários de sucumbência.

Ato contínuo, expedido o alvará de levantamento, CONCLUSOS para 

sentença de extinção, nos termos do art. 924, inc. II do CPC.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Barra do Bugres/MT, 22 de abril de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93671 Nr: 3432-35.2014.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJAIR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO 

DAYCOVAL S.A. em desfavor de DEJAIR MARTINS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Intimado o advogado da parte requerente para dar prosseguimento ao 

feito, o mesmo manteve-se inerte, fl. 50, razão pela qual, foi o autor 

intimado pessoalmente para dar andamento no presente feito, 

mantendo-se, da mesma forma, inerte, fl. 52.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente deixou de 

promover os atos e diligências que lhes incumbiam para dar 

prosseguimento ao feito, assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias, 

demonstrando total desinteresse na prestação jurisdicional postulada.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

Ante o exposto, e sem outras considerações, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inc. III, § 1º, 

do CPC.

CONDENO a requerente ao pagamento das custas processuais, se 

houver. Não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, 

ante a ausência de triangularização processual.

 Determino o levantamento da constrição judicial, via RENAJUD.
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Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

 PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres/MT, 08 de abril de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117869 Nr: 6541-86.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR MAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença intentada por ARTUR MAIER em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos.

Recebido o cumprimento de sentença, determinou-se a intimação da 

executada para, querendo, impugnar a execução, fl. 73.

A executada impugnou os cálculos às fls. 74/82. Por sua vez, a 

exequente manifestou concordância quanto aos cálculos apresentados, 

fls. 84/85.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário. DECIDO.

 Dito isso, com efeito, a exequente, ora impugnada, reconheceu a 

procedência do pedido da impugnante, concordado com o excesso de 

execução por ela apontada.

Ante o exposto, ACOLHO a presente impugnação e, com amparo no artigo 

487, III, “a”, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.

CONDENO a parte vencida ao pagamento de eventuais custas e despesas 

processuais decorrentes da impugnação, além dos honorários 

advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito econômico 

obtido, nos termos do art. 85 e §§ 1º e 2º do CPC.

Após a preclusão da presente decisão, DETERMINO a imediata expedição 

de Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV), devendo ser observado o 

valor de R$ 1.175,76 (mil, cento e setenta e cinco reais e setenta e seis 

centavos), a título de parcelas atrasadas e o valor de R$ 1.965,22 (mil, 

novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos), de 

honorários de sucumbência.

Ato contínuo, expedido o alvará de levantamento, CONCLUSOS para 

sentença de extinção, nos termos do art. 924, inc. II do CPC.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Barra do Bugres/MT, 22 de abril de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54107 Nr: 313-37.2012.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES, CLEUZA DE ARAUJO 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PATRICIO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos postos na inicial, 

o que faço com resolução de mérito, com fundamento no art. 561 e no art. 

487, inciso I, ambos do CPC.CONDENO os requerentes ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante previsão 

do art. 85, § 2.º, do CPC, cuja exigibilidade ficam suspensas, diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§3°, também do CPC.No caso de interposição de recurso, INTIME-SE a 

parte adversa para apresentar contrarrazões e, em seguida, 

REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça, consignando as 

homenagens deste Magistrado.Com o trânsito em julgado desta decisão, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante a adoção das providências 

pertinentes.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Barra do Bugres - (MT), 22 de abril de 2020.Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44113 Nr: 339-06.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUELINA ALVES DA COSTA, ZOSIMO ALVES DA 

COSTA, AMBROSIA ALVES DA COSTA, GONÇALO ALVES DA COSTA, 

MANOEL ROSENO ALVES, MARIA VIEIRA DA COSTA ALVES, LUCINDO 

ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B, HAMILTON RUFO JUNIOR - OAB:8251/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença intentada pelos herdeiros de 

MIGUELINA ALVES DA COSTA em face de Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebido o cumprimento de sentença, determinou-se a intimação da 

executada para, querendo, impugnar a execução, fl. 274.

A impugnada discordou em parte os cálculos à fl. 275. Por sua vez, a 

impugnante manifestou concordância com os cálculos da Autarquia, 

requerendo, dessa forma, sua homologação, fls. 276/277.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário. DECIDO.

 Dito isso, com efeito, a impugnada reconheceu a procedência do pedido 

da impugnante, concordado com o excesso de execução por ela 

apontada.

Ante o exposto, ACOLHO a presente impugnação e, com amparo no artigo 

487, III, “a”, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.

CONDENO a parte vencida ao pagamento de eventuais custas e despesas 

processuais decorrentes da impugnação, além dos honorários 

advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito econômico 

obtido, nos termos do art. 85 e §§ 1º e 2º do CPC, devendo ser observada 

a gratuidade que assiste a autora/impugnada.

Após a preclusão da presente decisão, DETERMINO a imediata expedição 

de Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV), devendo ser observado o 

valor de R$ 18.799,40 (dezoito mil, setecentos e noventa e nove reais e 

quarenta centavos), a título de parcelas atrasadas e o valor de R$ 

1.879,94 (mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e quatro 

centavos), de honorários de sucumbência.

Ato contínuo, expedido o alvará de levantamento, CONCLUSOS para 

sentença de extinção, nos termos do art. 924, inc. II do CPC.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Barra do Bugres/MT, 22 de abril de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46162 Nr: 2330-17.2010.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS GARCIA ORTI - 

OAB:11.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por Fabíola 

Soares Pereira da Silva, Wilber Soares Pereira da Silva e Weder Soares 

Pereira da Silva, representados por sua genitora Maria de Fátima Gomes 

Soares, em desfavor de Genivan Pereira da Silva, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Determinada a intimação pessoal da requerente para dar prosseguimento 

ao feito, está restou-se infrutífera, pois os interessados são 

desconhecidos ao longo da rua indicada nos autos, conforme certidão do 

Sr. Oficial de Justiça de fl. 65.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente deixou de 

promover os atos e diligências que lhes incumbiam para dar 

prosseguimento ao feito, assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias, 

demonstrando total desinteresse na prestação jurisdicional postulada.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

Ante o exposto, e sem outras considerações, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inc. III, do 

Código de Processo Civil.

Recolha-se o mandado de prisão expedido em nome do executado 

GENIVAN PEREIRA DA SILVA.

Sem custas e honorários advocatícios.

CIÊNCIA à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

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

anotações necessárias.

 PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 22 de abril de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 49660 Nr: 1095-78.2011.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSA, VMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por GILCLEBER DA SILVA 

ARAÚJO, neste ato representado por Vanda Maria da Silva, em desfavor 

de GILMAR JOSÉ DE ARAÚJO, todos devidamente qualificados nos autos.

 Determinada a intimação pessoal da parte autora para informar nos autos 

o correto endereço para citação do requerido, mesmo ciente da diligência, 

o autor permaneceu silente, sem, contudo, dar prosseguimento ao feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente deixou de 

promover os atos e diligências que lhes incumbiam para dar 

prosseguimento ao feito, assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias, 

demonstrando total desinteresse na prestação jurisdicional postulada.

 Ademais, a hipótese, a requerente além de praticar ato contrário ao 

andamento do feito, deixou de praticar diligência processual que lhe 

competia (indicar o correto endereço da ré).

Ante o exposto, e sem outras considerações, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inc. III, do 

Código de Processo Civil.

CONDENO a requerente ao pagamento das custas processuais, se 

houver. Não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, 

ante a ausência de triangularização processual.

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

anotações necessárias.

 Ciente à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres/MT, 22 de abril de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51081 Nr: 1907-23.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE MARIA DA SILVA NAZÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença intentada por CLARICE MARIA DA 

SILVA NAZÁRIO em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Recebido o cumprimento de sentença, determinou-se a intimação da 

executada para, querendo, impugnar a execução, fl. 161.

A executada impugnou os cálculos às fls. 162/165. Por sua vez, a 

exequente manifestou concordância quanto aos cálculos apresentados, 

fls. 167/168.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário. DECIDO.

 Dito isso, com efeito, a exequente, ora impugnada, reconheceu a 

procedência do pedido da impugnante, concordado com o excesso de 

execução por ela apontada.

Ante o exposto, ACOLHO a presente impugnação e, com amparo no artigo 

487, III, “a”, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.

CONDENO a parte vencida ao pagamento de eventuais custas e despesas 

processuais decorrentes da impugnação, além dos honorários 

advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito econômico 

obtido, nos termos do art. 85 e §§ 1º e 2º do CPC.

Após a preclusão da presente decisão, DETERMINO a imediata expedição 

de Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV), devendo ser observado o 

valor de R$ 14.187,84 (quatorze mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e 

quatro centavos), a título de parcelas atrasadas e o valor de R$ 1.406,14 

(mil, quatrocentos e seis reais e quatorze centavos), de honorários de 

sucumbência.

Ato contínuo, expedido o alvará de levantamento, CONCLUSOS para 

sentença de extinção, nos termos do art. 924, inc. II do CPC.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Barra do Bugres/MT, 22 de abril de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51085 Nr: 1911-60.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença intentada por MARIA DA 

CONCEIÇÃO ALVES COELHO em face de Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebido o cumprimento de sentença, determinou-se a intimação da 

executada para, querendo, impugnar a execução, fl. 136.

A impugnada discordou dos cálculos às fls. 137/142, por meio de exceção 

de pré-executividade. Por sua vez, a impugnante manifestou concordância 

com os cálculos da Autarquia, requerendo, dessa forma, sua 

homologação, fls. 144/145.
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Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário. DECIDO.

 Dito isso, com efeito, a impugnada reconheceu a procedência do pedido 

da impugnante, concordado com o excesso de execução por ela 

apontada.

Ante o exposto, ACOLHO a presente impugnação e, com amparo no artigo 

487, III, “a”, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.

CONDENO a parte vencida ao pagamento de eventuais custas e despesas 

processuais decorrentes da impugnação, além dos honorários 

advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito econômico 

obtido, nos termos do art. 85 e §§ 1º e 2º do CPC, devendo ser observada 

a gratuidade que assiste a autora/impugnada.

Após a preclusão da presente decisão, DETERMINO a imediata expedição 

de Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV), devendo ser observado o 

valor de R$ 2.534,47 (dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e 

quarenta e sete centavos), a título de parcelas atrasadas e o valor de R$ 

241,34 (duzentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), de 

honorários de sucumbência.

Ato contínuo, expedido o alvará de levantamento, CONCLUSOS para 

sentença de extinção, nos termos do art. 924, inc. II do CPC.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Barra do Bugres/MT, 22 de abril de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51109 Nr: 1935-88.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE DA SILVA OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença intentada por CLARICE DA SILVA 

OLIVEIRA NASCIMENTO em face de Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebido o cumprimento de sentença, determinou-se a intimação da 

executada para, querendo, impugnar a execução, fl. 132.

A executada impugnou os cálculos às fls. 133/140. Por sua vez, a 

exequente manifestou concordância quanto aos cálculos apresentados, 

fls. 142/143.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário. DECIDO.

 Dito isso, com efeito, a exequente, ora impugnada, reconheceu a 

procedência do pedido da impugnante, concordado com o excesso de 

execução por ela apontada.

Ante o exposto, ACOLHO a presente impugnação e, com amparo no artigo 

487, III, “a”, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.

CONDENO a parte vencida ao pagamento de eventuais custas e despesas 

processuais decorrentes da impugnação, além dos honorários 

advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito econômico 

obtido, nos termos do art. 85 e §§ 1º e 2º do CPC.

Após a preclusão da presente decisão, DETERMINO a imediata expedição 

de Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV), devendo ser observado o 

valor de R$ 19.386,29 (dezenove mil, trezentos e oitenta e seis reais e 

vinte e noive centavos), a título de parcelas atrasadas e o valor de R$ 

1.938,63 (mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos), 

de honorários de sucumbência.

Ato contínuo, expedido o alvará de levantamento, CONCLUSOS para 

sentença de extinção, nos termos do art. 924, inc. II do CPC.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Barra do Bugres/MT, 22 de abril de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54246 Nr: 451-04.2012.811.0008

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG, FSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO inicial, oportunidade que 

CONCEDO A GUARDA DEFINITIVA das menores LUANA APARECIDA 

GARCIA SANTOS, LAUANY FERNANDA GARCIA SANTOS e LARISSA 

MIKAELY GARCIA SANTOS a avó paterna Sra. LUZIA RODRIGUES DOS 

SANTOS, o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do NCPC.Lavre-se o termo de guarda definitiva.Sem custas e 

despesas processuais.INTIME-SE o Conselho Tutelar deste município para 

acompanhar o caso pelo período de 06 (seis) meses.Transitada em 

julgado a sentença, PROCEDA-SE com o termo de compromisso de guarda 

definitiva.CIÊNCIA ao Ministério Público.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres/MT, 22 de abril de 

2020.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87562 Nr: 3341-76.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO JOSE BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a impugnação apresentada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para o fim de 

HOMOLOGAR o valor de R$ 7.907,97 (sete mil, novecentos e sete reais e 

noventa e sete centavos), referente as parcelas atrasadas do benefício 

previdenciário, nos exatos temos do artigo 487, inciso I, do CPC. 

CONDENO a parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso da 

execução, com base no artigo 85, §§§ 1º, 2º e 3º, todos do CPC, devendo 

ser observado a justiça gratuita que favorece a parte autora/impugnada. 

Não há custas e despesas processuais.Após a preclusão da presente 

decisão, DETERMINO a imediata expedição de Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV), devendo ser observado o valor de R$ 3.215,28 

(três mil, duzentos e quinze reais e vinte e oito centavos), a título das 

parcelas atrasadas do benefício previdenciário e o montante de R$ 

4.692,69 (quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e nove 

centavos), de honorários sucumbenciais.Devidamente requisitado o RPV e 

expedido o alvará de levantamento, CONCLUSOS para sentença de 

extinção, nos termos do art. 924, inc. II do CPC.PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providênciasBarra do Bugres – 

(MT), 22 de abril de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91082 Nr: 1307-94.2014.811.0008

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ REINALDODE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 305 de 678



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de consignação em 

pagamento ajuizada por JOSÉ REINALDO DE MATOS em face de RMA 

AGROPECUÁRIA LTDA., declarando extinta a obrigação da parte autora, 

dando por quitado o valor da duplicata geradora do protesto (fl.11), objeto 

desta ação. Torno definitiva a tutela antecipada.Por conseguinte, arcará o 

réu com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.A 

requerida fica autorizada a levantar o depósito efetuado nos autos, após 

comprovar o pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios.EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor da advogada 

nomeada Dra. BEATRYS CASTANHEIRA, OAB/MT 22.874, nos termos da 

nomeação de fls. 36/37.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 22 de abril de 2020.Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94912 Nr: 4430-03.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA APARECIDA ALVES PERES DA SILVA, 

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ, JOAO FLORIANO IRMER, LUIZ GUILHERME 

DA CRUZ VIEIRA, VENANCIO VIEIRA FILHO, SEBASTIÃO FURLAN, 

RAQUEL BISPO CORREA, JOSE FERREIRA COSTA, OSMAR RAMOS DA 

SILVA, MARIA FRANCISCA DA SILVA, ALAIDE MACHADO DA SILVA, 

JOSEFA INACIO LIMA DA SILVA, CLEMENTE RAMOS DA SILVA, ADRIANA 

DEMARCHI VENANCIO, JOSE PEDRO DE CARVALHO, MAURICIO PINHEIRO 

DE SOUZA, FRANCISCA JUSTINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10.621/MT, PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA TEREZA BASILIO - 

OAB:RJ 74.802, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/MT 13.242-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados Na 

presenta ação de cobrança c/c pedido de indenização por ANGELA 

APARECIDA ALVES e OUTROS em desfavor de OI S.A., e EXTINGO o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. II, do 

Código de Processo Civil. Pelo princípio da causalidade, condeno os 

autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), pelo fato da causa ostentar valor 

irrisório, em conformidade com o artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de 

Processo Civil. Havendo recurso voluntário, INTIME-SE a parte adversa 

para apresentação de contrarrazões. Após, REMETAM-SE os autos ao 

Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Juízo.Com o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e AGUARDE-SE o prazo de 15 

(quinze) dias, após o qual, proceda-se às baixas e anotações 

necessárias, conforme as disposições da CNGC/MT.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres – 

(MT), 22 de abril de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95860 Nr: 5111-70.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA DA SILVA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.9798.969-B/MT, Jose Carlos Pires Ortega - OAB:14.075-A, 

JULIANO MARQUES RIBERIO - OAB:8.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença intentada por JACINTA DA SILVA 

ARRUDA em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos.

Recebido o cumprimento de sentença, determinou-se a intimação da 

executada para, querendo, impugnar a execução, fl. 71.

A impugnada discordou dos cálculos às fls. 72/75, por meio de exceção 

de pré-executividade. Por sua vez, a impugnante manifestou concordância 

com os cálculos da Autarquia, requerendo, dessa forma, sua 

homologação, fl. 77.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário. DECIDO.

 Dito isso, com efeito, a impugnada reconheceu a procedência do pedido 

da impugnante, concordado com o excesso de execução por ela 

apontada.

Ante o exposto, ACOLHO a presente impugnação e, com amparo no artigo 

487, III, “a”, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.

CONDENO a parte vencida ao pagamento de eventuais custas e despesas 

processuais decorrentes da impugnação, além dos honorários 

advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito econômico 

obtido, nos termos do art. 85 e §§ 1º e 2º do CPC, devendo ser observada 

a gratuidade que assiste a autora/impugnada.

Após a preclusão da presente decisão, DETERMINO a imediata expedição 

de Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV), devendo ser observado o 

valor de R$ 27.367,36 (vinte e sete mil, trezentos e sessenta e sete reais 

e trinta e seis centavos), a título de parcelas atrasadas e o valor de R$ 

2.184,74 (dois mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e quatro 

centavos), de honorários de sucumbência.

Ato contínuo, expedido o alvará de levantamento, CONCLUSOS para 

sentença de extinção, nos termos do art. 924, inc. II do CPC.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Barra do Bugres/MT, 22 de abril de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 140070 Nr: 37000-74.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHN BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL MAMORÉ S/C LTDA, 

BANCO CENTRAL DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Antes o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

postos na inicial, o que faço com análise de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: a) CONDENAR a ré a 

restituir ao autor a quantia de R$ 3.418,00 (três mil e quatrocentos e 

dezoito reais), deduzida à taxa de administração (10,3918% - R$673,86), 

o prêmio de seguro (R$ 204,10) e a multa fixada em favor do grupo (R$ 

28,36). Sobre tais valores incidirá correção monetária desde a data do 

desembolso pelos índices divulgados pela tabela da Corregedoria-Geral de 

Justiça, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do 

trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo, ou seja, desde quando 

caracterizada a mora da administradora. b) REJEITAR o pedido de danos 

morais.Por consequência, CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, o qual arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, 

§2º, do CPC.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.[...]. Em seguida, INTIME-SE o 

devedor para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, 

conforme planilha apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), 

devendo o exequente se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias para 

pugnar como entender de direito.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Barra do Bugres/MT, 22 de abril de 2.020.Silvio Mendonça 

Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 43592 Nr: 3569-90.2009.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELIA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte requerida está em local incerto e não sabido, 

bem como até esta data não foi citada dos termos desta ação, proceda-se 

a citação POR EDITAL para, querendo, apresentar contestação, no prazo 

legal, sob pena de ser aplicado os efeitos da revelia, nos termos do art. 

256, inciso I, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, e não sendo apresentada contestação pela requerida, 

certifique-se e voltem os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 22 de abril de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44847 Nr: 1066-62.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA GONÇALVES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981-MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309/MT, JESUS 

VIEIRA DE OLIVEIRA OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o postulado à fl. 123, DEFIRO o pedido de dilação de prazo 

pelo período de 15 (quinze) dias.

Com a manifestação nos autos, conclusos para deliberação.

 Se decorrido o prazo assinalado in albis, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE 

mediante a adoção das providências pertinentes.

Promova a Secretaria a atualização da fase processual, a fim de constar 

como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CUMPRA-SE.

Barra do Bugres/MT, 22 de abril de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85404 Nr: 1335-96.2013.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATIAS OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das documentações e informações colhidas nos autos, INDEFIRO o 

pedido de alvará judicial, em razão da inexistência de valores em nome da 

de cujus e, com fundamento no Artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, o que faço com resolução de mérito.CIÊNCIA à 

Defensoria Pública e ao Ministério Público.Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos 

independentemente de nova determinação. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 22 de abril de 

2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87873 Nr: 3651-82.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e 

preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do CPC.

 Não impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na 

forma prevista no artigo art. 535, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, 

instruindo a requisição com os documentos necessários ao seu fiel 

cumprimento (art. 267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso), observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC.

 OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, §4°, da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

Proceda com a retificação dos autos para que conste como 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 22 de abril de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97311 Nr: 6249-72.2014.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTDNN-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 

911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 

4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos 

autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva. Assim sendo, DEFIRO o pedido de conversão da busca e 

apreensão em ação de execução, nos termos do artigo 4º, do Decreto-Lei 

nº 911/69. Anotações necessárias.

CITE-SE o executado para pagamento no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do artigo 829 do Código de Processo Civil.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, façam os autos conclusos para 

adoção das medidas previstas no artigo 835 e 854 do Código de Processo 

Civil.

 Para o caso de pronto pagamento, fixo os honorários do advogado do 

exequente no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

do débito. Em havendo pagamento no prazo assinalado, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, § 1º do 

CPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres/MT, 22 de abril de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101376 Nr: 2477-67.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DO ROSARIO DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e 

preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do CPC.

 Não impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na 

forma prevista no artigo art. 535, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, 

instruindo a requisição com os documentos necessários ao seu fiel 

cumprimento (art. 267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso), observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC.

 OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, §4°, da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

Proceda com a retificação dos autos para que conste como 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 22 de abril de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104747 Nr: 4613-37.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.INDEFIRO os pedidos de fls. 102/103 e 105/107, consistente na 

majoração da multa a ser aplicada pelo descumprimento da ordem judicial 

de implantação de benefício previdenciário no prazo estipulado, uma vez 

que a Autarquia juntou o respectivo comprovante de implantação à fl. 

99.No mais, INTIME-SE a parte autora para se pronunciar acerca do início 

dos atos oriundos do cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento do feito.Com a juntada dos documentos, e 

tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, dede 

que preenchidos os requisitos do artigo 534 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do CPC. Não impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na 

forma prevista no artigo art. 535, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, 

instruindo a requisição com os documentos necessários ao seu fiel 

cumprimento (...), observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC. OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do 

CNJ (mormente que os precatórios deverão se expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser descartar do momento da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, 

§4°, da lei n° 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.Proceda com a retificação dos 

autos para que conste como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.INTIMEM. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Barra do Bugres – (MT), 13 de 

abril de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105422 Nr: 5114-88.2015.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E M RODRIGUES COMERCIO ME, ELCIMAR 

MARQUES RODRIGUES, ADENICE DE FÁTIMA DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a citação da requerida Adenice de Fátima de Novaes 

não foi realizada até a presente data, justamente porque a mesma mudou 

de endereço e não indicou o endereço correto nos autos, INDEFIRO o 

pedido de fl. 59, consistente no imediato julgamento da lide.

 No mais, INTIME-SE a parte autora para informar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, o endereço atualizado da requerida Adenice, para o efetivo 

cumprimento da citação, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

§1º, do CPC.

 Decorrido o prazo assinalado, e cumprida as formalidades legais, 

certifique-se e conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 22 de abril de 2020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109639 Nr: 1511-70.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA APARECIDA LOPES SALGUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e 

preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do CPC.

 Não impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na 

forma prevista no artigo art. 535, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, 

instruindo a requisição com os documentos necessários ao seu fiel 

cumprimento (art. 267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso), observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC.

 OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, §4°, da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 
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a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

Proceda com a retificação dos autos para que conste como 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 22 de abril de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133823 Nr: 865-89.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e 

preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do CPC.

 Não impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na 

forma prevista no artigo art. 535, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, 

instruindo a requisição com os documentos necessários ao seu fiel 

cumprimento (art. 267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso), observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC.

 OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, §4°, da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

Proceda com a retificação dos autos para que conste como 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 22 de abril de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135372 Nr: 1789-03.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCINEIA CANDIDA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e 

preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do CPC.

 Não impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na 

forma prevista no artigo art. 535, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, 

instruindo a requisição com os documentos necessários ao seu fiel 

cumprimento (art. 267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso), observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC.

 OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, §4°, da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

Proceda com a retificação dos autos para que conste como 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 22 de abril de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135652 Nr: 1933-74.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENO ALMEIDA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda com a retificação dos autos para que conste como 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e 

preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do CPC.

 Não impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na 

forma prevista no artigo art. 535, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, 

instruindo a requisição com os documentos necessários ao seu fiel 

cumprimento (art. 267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso), observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC.

 OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, §4°, da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

No mais, EXPEÇA-SE ofício à GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS 

(EADJ/APSDJ), para que proceda a IMPLANTAÇÃO o benefício no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, nos termos da sentença de fls. , ou justifique 

a impossibilidade de fazer, sob pena de majoração da multa diária em 

razão do descumprimento.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 22 de abril de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 145874 Nr: 8297-62.2018.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSETE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e 

preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do CPC.

 Não impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na 

forma prevista no artigo art. 535, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, 

instruindo a requisição com os documentos necessários ao seu fiel 

cumprimento (art. 267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso), observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC.

 OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, §4°, da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

Proceda com a retificação dos autos para que conste como 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 22 de abril de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000031-98.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Em segredo de justiça OAB - RO5746 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERVISORA DE RECURSOS HUMANOS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 1000031-98.2020.8.11.0008. 

IMPETRANTE: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ IMPETRADO: SUPERVISORA 

DE RECURSOS HUMANOS Vistos. Dos autos se vê que o impetrante do 

Mandado de Segurança dirige seu inconformismo contra suposto ato ilegal 

praticado pela Supervisora de Recursos Humanos da Instituição requerida, 

Sra Kevillyn Martins Gragel Costa, conforme narrado na peça inicial, ID 

28360908. Pois bem. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, 

em se tratando de mandado de segurança distribuído contra autoridade 

coatora com sede funcional diversa daquela onde os atos ilegais foram 

praticados, “a competência para o processamento e julgamento da 

demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade 

apontada como coatora, o que evidencia a natureza absoluta e a 

improrrogabilidade da competência, bem como a possibilidade de seu 

conhecimento ex officio”. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1784286/RJ), in 

verbis: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE 

FUNCIONAL. 1. O Tribunal Regional, ao dirimir a controvérsia, consignou 

(fls. 286, e-STJ): "Da mesma forma, em se tratando de mandado de 

segurança, a competência é absoluta e fixada em razão da qualificação 

da autoridade apontada como coatora e de sua sede funcional. Assim, 

verifica-se que o Juizo a quo é absolutamente incompetente em relação ao 

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E 

EMPREGO NO RIO DE JANEIRO, que se encontra sob a jurisdição da 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro, sendo correta a decisão de manter no 

polo passivo, em relação à contribuição prevista no art. 1° da LC n° 

110/2001, apenas o GERENTE DA GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E 

EMPREGO DE CAMPOS DO GOYTACAZES". 2. Na hipótese dos autos, o 

entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de 

Mandado de Segurança, a competência para processamento e julgamento 

da demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade 

apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a 

natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência, bem como a 

possibilidade de seu conhecimento ex officio. 3. Agravo Interno não 

provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1784286/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019). In 

casu, a Resolução nº 002/2012 – CONCUR que homologou o Estatuto da 

Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, prevê em seus 

artigos 26 e 28 que: Art. 26. A Reitoria, órgão que superintende todas as 

atividades universitárias, com sede no município de Cárceres, é exercida 

pelo Reitor, com atribuições de execução, coordenação e 

acompanhamento das políticas gerais da UNEMAT. (...) Art. 28. O Reitor é 

a autoridade executiva da Universidade do Estado de Mato Grosso. Além 

disso, disciplina o artigo 32 do referido Estatuto as atribuições do Reitor da 

Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, in verbis: Art. 32. São 

atribuições do Reitor: I. Administrar a UNEMAT e representá-la judicial e 

extrajudicialmente. Com isso, e não havendo dúvidas de que “em sede de 

mandado de segurança, a competência para o processamento e 

julgamento do processo é definida segundo a hierarquia funcional da 

autoridade coatora e sua sede funcional, não sendo relevante a matéria 

deduzida na impetração” (RMS 18433/MA, Rel. Min. Gilson Dipp), é 

evidente que este Juízo é incompetente para prosseguir analisando o 

presente feito. Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor 

do Juízo de Cáceres para o julgamento do mérito da presente ação, 

devendo a Serventia proceder as anotações e baixas necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Barra do Bugres – 

(MT), 24 de abril de 2.020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-85.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WILLAMES GONCALVES BRITO CARDOSO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURVALINO DA SILVA (TESTEMUNHA)

JOSE BENTO ALVES FERNANDES (TESTEMUNHA)

SILVONE ALVES FERNANDES (TESTEMUNHA)

CICERA ALVES FERNANDES DA SILVA (TESTEMUNHA)

BENEDITO ALVES FERNANDES (TESTEMUNHA)

CICERA JULIANA FERNANDES CARVALHO (TESTEMUNHA)

MARIA JOSE ANTONIA FERNANDES (TESTEMUNHA)

JANETE ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

GAMALIER NUNES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

JUCIMAR ALVES FERNANDES (TESTEMUNHA)

JORGE ALVES FERNANDES (TESTEMUNHA)

JOAO JESUS DE CARVALHO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 1000297-85.2020.8.11.0008. 

AUTOR: WILLAMES GONCALVES BRITO CARDOSO Vistos. Trata-se de 

Ação de Adjudicação Compulsória c/c tutela de urgência promovida 

WILLAMES GONÇALVES BRITO CARDOSO em desfavor de BENEDITO 

ALVES FERNANDES e Outros, todos devidamente qualificados nos autos. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório do necessário. Fundamento e 

DECIDO. Sem delongas, o feito comporta julgamento antecipado, 
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justamente porque a escolha da distribuição da presente ação, via PJE, é 

inadequada. Com efeito, a tramitação de processos na 1ª Vara desta 

Comarca, através do Processo Judicial Eletrônico – PJE, é exclusiva para 

as ações de Mandados de Segurança e Cartas Precatórias, de acordo 

com a Portaria n.º 456/2016-PRES/TJMT. Consigne-se que, para a 

verificação de interesse processual, deve haver a adequação da via eleita 

pela parte à sua pretensão, o que, como visto, não ocorreu no caso dos 

autos. Com isso, torna-se impossível o prosseguimento do feito, sendo 

sua extinção, medida que se impõe a fim de que a parte autora promova o 

ajuizamento no foro competente. Diante do exposto, declaro EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por carecer a parte autora 

de interesse processual, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários advocatícios. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, mediante a adoção das 

providências pertinentes. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres/MT, 24 de abril de 2.020. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111719 Nr: 2738-95.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tetsuo No, Satsuki No

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Augusto Capeletti, Salesio Everling, 

CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SATIKO NO MENDES - 

OAB:34404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412/A

 21. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em 

consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BACENJUD, determinando o bloqueio online de valores até o montante do 

débito executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado, consoante requerimento de fls. 375, e cálculo 

apresentado em planilha às fls. 377/378.22. Em sendo infrutífera e/ou 

parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito 

sob pena de arquivamento. Em caso de inercia, certifique-se e 

conclusos.23. Intime-se as partes acerca da presente decisão. 24. 

Transitando em julgado, arquive-se.25. P.R.I. Cumpra-se, providenciando e 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 114701 Nr: 4557-67.2016.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO CAPELETTI, Thomas Augusto 

Capeletti, Salesio Everling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tetsuo No, Satsuki No

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA SATIKO NO MENDES 

- OAB:34404

 16. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em 

consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BACENJUD, determinando o bloqueio online de valores até o montante do 

débito executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado, consoante o cálculo apresentado em planilha 

às fls. 121.17. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa 

de bloqueio, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, indique bens passíveis de penhora, bem como apresentar 

planilha de cálculo devidamente atualizada sob pena de arquivamento. Em 

caso de inercia, certifique-se e conclusos.18. Intime-se as partes acerca 

da presente decisão. 19. P.R.I. Cumpra-se, providenciando e expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46702 Nr: 2868-95.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERILDA LUZIA CABRAL DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 OAB/MT, Wilker Christi Corrêa - OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora, para que no prazo de 15 dias se manifeste acerca das fls. 

160-165.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 146967 Nr: 377-03.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO CAPELETTI, Thomas Augusto 

Capeletti, Salesio Everling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tetsuo No, Satsuki No

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA SATIKO NO MENDES 

- OAB:34404

 Vistos;

1- Recebo o recurso de apelação no seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 

1012 do NCPC), devendo o(s) recorrido(s) ser(em) intimado(s) para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

2- Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158892 Nr: 7698-89.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MAILDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora e informar que a certidão solicitada encontra-se nas fls. 51 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32898 Nr: 2733-88.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14.305, CLAUDIA 

REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB/MT 10765 CPF 

622.127.611-04 - OAB:10765, KEYWALDO VIEIRA NASCIMENTO - 

OAB:14519/E, MARIELLE DA SILVA FERNANDES - OAB:MT - 19863/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante a manifestação de fls. 162, intime-se a parte autora, pessoalmente, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 311 de 678



para querendo, proceder com o levantamento dos valores depositados 

nos autos.

 Decorrido o prazo, com ou sem êxito na intimação da parte autora, 

remeta-se os autos ao arquivo, independentemente de nova conclusão.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 158872 Nr: 7679-83.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLIFER DINIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Apresentada a Resposta à Acusação, na forma do artigo 396-A, do 

Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397, do Código de Processo Penal.

2. Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 07 de 

maio de 2020, às 15h00min(MT), ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas de Acusação/Defesa.

3. Atente-se o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta precatória.

4. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

5. Expeça-se o necessário.

6. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-60.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BASILIA HOFFMEISTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN HOFFMEISTER OAB - MT25449/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTEM MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000288-60.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 20.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: BASILIA HOFFMEISTER Endereço: AVENIDA SÃO BENEDITO, 1362, 

CASA, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: CONSTRUTEM MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - 

EPP Endereço: AVENIDA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, 316, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

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

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-08.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINA FERREIRA MANOEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

JIZREEL ALVES GUIMARAES DE JESUS OAB - MT21770/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000253-08.2016.8.11.0008. REQUERENTE: BERNARDINA FERREIRA 

MANOEL REQUERIDO: OI S/A Vistos. Deixo de analisar a impugnação ao 

cumprimento de sentença juntada no ID 8764513 pela empresa reclamada, 

eis que inadequada a vida eleita para recorrer da sentença proferida no 

evento anterior (ID 27937280). No mais, certifique-se o trânsito em julgado 

da decisão, consignando que a Serventia deverá expedir CERTIDÃO DE 

CRÉDITO contendo os valores apurados neste feito, a fim de que o 

interessado possa requerer a habilitação de seu crédito junto ao Juízo 

onde tramita a recuperação judicial e a própria administradora judicial. Por 

fim, eventual alegação de incorreção na atualização do crédito deverá ser 

levantada perante o Juízo Recuperacional. Procedida as anotações e 

baixas necessárias, ARQUIVE-SE os autos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres – (MT), 22 de abril de 2020. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-32.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GUIDOTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS VIEIRA OAB - SP189423 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000307-32.2020.8.11.0008. AUTOR: LUCAS GUIDOTTI REU: ESTADO DO 

MATO GROSSO Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, vez que presentes os 

requisitos para tal concessão (art. 98, CPC e art. 468, CNGC). CITE-SE o 

Requerido para oferecer resposta (art. 183 do CPC), no prazo legal, 

consignando as advertências de que não contestada a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
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formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). Acaso haja alegação por parte 

dos réus de qualquer matéria enumerada no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias. Deixo de designar audiência, eis que improvável a 

conciliação. Por fim, conclusos para deliberações. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Barra do Bugres/MT, 22 de abril de 2020. 

Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500040-98.2012.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MCB - Manufactura de Crines do Brasil LTDA (EXECUTADO)

CARLOS ANTONIO GARCETE RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

0500040-98.2012.8.11.0008. EXEQUENTE: ARIANA BARBOSA DA SILVA 

EXECUTADO: MCB - MANUFACTURA DE CRINES DO BRASIL LTDA, 

CARLOS ANTONIO GARCETE RIBEIRO Vistos. INTIME-SE a exequente, na 

pessoa de seu procurador constituído, para proceder a atualização do 

saldo devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade que deverá 

requerer o que entender dê direito. Decorrido o prazo assinalado, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 22 de abril de 

2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-03.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE FONSECA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000749-03.2017.8.11.0008. REQUERENTE: LUIZ FELIPE FONSECA DA 

SILVA REQUERIDO: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos. Desde que tempestivo, RECEBO o recurso 

interposto no ID 13005316, em seu efeito devolutivo. Certifique-se quanto 

a tempestiva do recurso (ID 13005316), assim como as contrarrazões (ID 

22510364). Em seguida, REMETA-SE os autos à E. Turma Recursal. Às 

providências. CUMPRA-SE. Barra do Bugres/MT, 22 de abril de 2.020. 

Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000370-96.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON MANOEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP128462-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000370-96.2016.8.11.0008. EXEQUENTE: EDIMILSON MANOEL DA SILVA 

EXECUTADO: IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA Vistos. 

Conforme já determinado no Id. 30952576, deverá a secretaria 

providenciar a baixa da restrição via sistema SERASAJUD. Havendo a 

necessidade de encaminhar solicitação de exclusão de negativação a 

outros órgãos, expeça-se o necessário. No mais, INTIME-SE a parte 

exequente para indicar bens do executado passiveis de penhora, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção da execução, nos termos 

do § 4º, art. 53 da Lei 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação do exequente, certifique e faça o processo concluso. 

Cumpra-se, expedido o necessário. Barra do Bugres/MT (data registrada 

no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000830-15.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO FERREIRA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000830-15.2018.8.11.0008. EXEQUENTE: AMARILDO FERREIRA 

RODRIGUES EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos etc. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores já depositados em favor da 

exequente, eis que são incontroversos. No mais, INTIME-SE a parte 

executada BANCO BRADESCO S/A, na pessoa do seu responsável legal, 

para que no prazo de quinze (15) dias efetue o pagamento do débito 

remanescente apurado pelo exequente, no valor de R$ 50,63, conforme 

planilha apresentada no Id. 31244253, devendo ser corrigidos até a data 

do pagamento, sob pena de não o fazendo ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC). Decorrido o prazo 

de quinze dias sem notícia de pagamento, intime-se o exequente para que 

se manifeste. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT (data registrada 

no sistema). Sílvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82334 Nr: 4036-64.2012.811.0008

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:RO/802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, consistente na 

invalidade do processo administrativo n.º 24718/2006 (auto de infração 

100699) a partir do protocolo da petição com as razões de defesa, assim 

como na inscrição do débito em dívida ativa, o que faço com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem 

custas judiciais, nos termos do artigo 460 da CNGC.Condeno o Requerido 

em honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa.Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, com as baixas 

devidas.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Barra do Bugres/MT, 22 

de abril de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96684 Nr: 5700-62.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosineia dos Santos Arruda Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universidade Luterana do Brasil - ULBRA 

(Comunidade Evangelica Luterana São Paulo - CEL SP)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Cesar Carvalho 

Chedid - OAB:23.108-RS, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14.554-MT, MARCIO AGIOVA - OAB:71.653-RS

 Vistos.Considerando que na data de 13/12/2019 foi deferido o 

processamento do pedido de recuperação judicial da empresa AELBRA - 

Associação Educacional Luterana do Brasil, mantenedora da Rede Ulbra 

de Educação, pelo 1º Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Canoas-RS, 

nos autos de n.º 5000461-37.2019.8.21.0008, a SUSPENSÃO da presente 

execução é medida que se impõe, em virtude da natureza concursal do 

crédito perseguido, nos exatos termos do art. 6º, §4º, da LRF. Aliás, o Col. 

Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da matéria, in verbis: 

[...]. Assim, SUSPENDO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo tal prazo ser prorrogado 

desde que determinado pelo Juízo Recuperacional nos autos 

correspondente, o que faço com base no artigo 6º, §4º, da Lei n.º 

11.101/2005.INTIME-SE o administrador judicial nomeado nos autos da 

recuperação judicial de n.º 5000461-37.2019.8.21.0008, da 4ª Vara Cível 

da Comarca de Canoas-RS, a fim de que esclareça se o crédito 

perseguido nestes autos está relacionado no rol de credores da 

recuperanda, sua classe e valor, oportunidade que deverá requerer o que 

entender dê direito, no prazo de 15 (quinze).Decorrido o prazo assinalado, 

INTIME-SE a exequente para se pronunciar nos autos, requerendo o que 

dê direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Em seguida, 

CONCLUSOS.INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE o necessário.Barra do Bugres/MT, 

22 de abril de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-03.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DENISE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000296-03.2020.8.11.0008. REQUERENTE: ASSIS GOMES DE SOUZA 

REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DENISE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Com a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo 

passivo da lide, imperioso observar o disposto no art. 1º (anexo I), da 

Resolução TJ-MT OE nº 09, de 25/07/2019, o qual atribui a competência 

para o processamento e julgamento de feitos relativos à saúde pública, em 

que figura como parte o Estado de Mato Grosso individualmente e/ou este 

em litisconsórcio com os demais Municípios do Estado, ajuizados a partir 

de 30.09.2019 (Portaria nº 29/2019-CM), a 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT. Outrossim, e por se 

tratar de regra de competência absoluta (art. 2º da referida Resolução), 

este Juízo não possui mais competência para o julgamento da lide. Posto 

isso, DECLARO a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial 

Cível para o processo e julgamento da causa em questão, determinando a 

remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande/MT, para regular prosseguimento, devendo a 

Serventia proceder as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA. Barra do Bugres - MT, 23 de abril de 2020. 

Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000831-63.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RAMIRES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELE SARAIVA RANGEL OAB - MT26833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

W DE JESUS LOBIANCO ELETRONICOS - EIRELI (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000831-63.2019.8.11.0008. REQUERENTE: LOURIVAL RAMIRES DA 

CRUZ REQUERIDO: W DE JESUS LOBIANCO ELETRONICOS - EIRELI, 

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de 

débito com pedido de tutela antecipada c/c indenização por dano moral, 

ajuizada por LOURIVAL RAMIREZ DA CRUZ, em desfavor de W. DE JESUS 

LOBIANCO ELETRÔNICOS – EIRELI (NEW PRINT IMPORTS) e o ESTADO DE 

MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos. Aduz, em 

síntese, que em fevereiro de 2018 efetuou a compra de um Projetor Epson 

modelo Powerlite S31+3200 Lumens pelo valor de R$ 1.855,30 (mil, 

oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), vendido pela 

requerida. E que no anúncio constava a informação de que no valor total 

do produto já estava incluso valores referentes a tributos, mais custos 

com nota fiscal. Afirma que o produto foi encaminhado pelo requerido sem 

a devida nota fiscal, o que ocasionou sua apreensão pela SEFAZ. E, após 

o devido contato com a requerida, foi orientado o cancelamento do 

pagamento realizado pelo cartão de crédito, restando, tão somente a 

responsabilidade do requerido pelo pagamento do tributo. Todavia, foi 

surpreendido com a inscrição do citado débito em dívida ativa, assim como 

teve seu nome protestado pelo Cartório Extrajudicial do Município de 

Juara/MT. Desse modo, requer a concessão dos efeitos da tutela 

antecipada, no intento de ver suspensa a inscrição de seu nome em dívida 

ativa do Estado e no Cartório de Protesto e cadastros congêneres, até 

decisão final desta ação. É o relato do necessário. DECIDO. RECEBO a 

inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. Passo a análise 

do pedido de concessão da tutela de urgência. A Tutela de Urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória, encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida 

“quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da 

norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). In casu, 

tenho que tais requisitos se encontram configurados. Com efeito, o fumus 

boni iuris, torna-se visível diante da documentação apresentada nos 

autos. Por outro lado, o periculum in mora é evidente, pelo fato de a parte 

autora estar sendo cobrada por um produto que não adquirido. Assim, 

existindo elementos comprobatórios das alegações da parte autora, e 

havendo comprovação que a não concessão da medida poderá lhe trazer 

prejuízos à medida vindicada deve ser acolhida. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, para determinar a suspensão do protesto, bem como a 

suspensão da Dívida Ativa em nome do autor, até o deslinde desta ação. 

Oficie-SE ao Cartório Notarial da Comarca de Juara/MT, para que proceda 

com a suspensão do referido protesto (protocolo n.º 125431-15). 

Expeça-se, ainda, ofício à Procuradoria Geral do Estado com a finalidade 

de intimá-los acerca da suspensão da Dívida Ativa (CDA n.º 2018893059) 

até o deslinde desta ação. Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências” (CDC, art. 6.º, inciso VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado c/c o art. 373, inciso II, do 

CPC, INVERTO o ônus da prova em favor da parte reclamante, devendo o 

reclamado apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 
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modificativo ou extintivo do direito do mesmo. Deixo de designar a 

audiência de conciliação/mediação prevista no art. 334 do NCPC, 

salientando que o caso não comporta autocomposição. CITEM-SE e 

INTIMEM-SE as partes requeridas para apresentarem contestação, no 

prazo legal, sob as advertências do artigo 344 do código de processo 

civil. Havendo nas contestações quaisquer das matérias elencadas no 

artigo 350 do CPC, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) 

dias. oportunamente, conclusos para deliberações. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Barra do Bugres/MT, 24 de abril 

de 2.020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500270-09.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO NEVES DE OLIVEIRA OAB - MT0015311A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

0500270-09.2013.8.11.0008. EXEQUENTE: MILTON FRANCISCO DA SILVA 

EXECUTADO: TNL PCS S/A Vistos. Considerando que a satisfação de 

todos os créditos concursais[1] da empresa do Grupo Econômico a 

empresa OI S/A se dará perante o Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de 

Janeiro/RJ, a extinção da presente execução é medida que impõe. Isso 

porque com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial (processo nº 

1041383-05.2018.8.26.0100) houve a novação de todas dívidas da 

recuperanda (art. 360 e seguintes do Código Civil), enquanto que a 

extinção da presente execução é medida que se impõe, em virtude da 

natureza concursal do crédito perseguido. Aliás, o Col. Superior Tribunal 

de Justiça já se manifestou acerca da matéria, in verbis: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido”. (STJ, REsp nº 1.272.697-DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

2/6/2015). Destaque-se do v. acórdão o seguinte trecho: “Nesse 

particular, cabe ressaltar que, muito embora seja sui generis a novação 

resultante da concessão da recuperação judicial, pois mantém as 

garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 

02/02/2015), as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. Isso porque, uma 

vez ocorrida a novação, com a constituição de título executivo judicial, 

caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, não há mais possibilidade de as execuções antes 

suspensas retomar o curso normal”. Consigne-se, ainda, que em se 

tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, §4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, §4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Por fim, insta salientar que eventual 

controvérsia quanto ao montante do débito deverá ser sanada em sede de 

recuperação judicial. Assim, EXTINGO o presente CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, o que faço com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e 

nos artigos 925 e 924, III do CPC, devendo a Serventia confeccionar a 

certidão de habilitação de crédito concursal da quantia apurada nestes 

autos, desde que pleiteado pela parte interessada, a fim de habilitar seu 

crédito perante o Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, assim 

como deverá encaminhar a citada certidão ao escritório de advocacia 

Arnold Wald, nomeada como administradora judicial da recuperanda, 

cabendo à própria exequente requerer a habilitação no feito competente. 

Custas e despesas processuais pela executada, se houver. No mais, 

CUMPRA-SE na integra a sentença já proferida, ARQUIVANDO-SE os 

autos mediante a adoção das providências pertinentes. EXPEÇA-SE o 

necessário. Barra do Bugres/MT, 22 de abril de 2020. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito [1] STJ. Resp 1.447.918 e 1.634.046.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000034-87.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000034-87.2019.8.11.0008. EXEQUENTE: ADRIANA SILVA DE JESUS 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Por tudo que dos autos 

consta, DECLARO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 

925, do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se ALVARÁ em favor da 

parte exequente. Transitada em jugado, ARQUIVE-SE procedendo com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra 

do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-31.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HILARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DE AZEVEDO OAB - MT0021079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000762-31.2019.8.11.0008. REQUERENTE: JOSE HILARIO DA SILVA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Vistos etc. 

Relatório dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo judicial celebrado entre as partes, juntado no Id. 

29075607. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil e artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Nos termos do 

Enunciado 12[1], fica dispensada a intimação das partes e de seus 

patronos, procedendo-se ao arquivamento imediato do feito. CANCELO a 

audiência de conciliação designada para o dia 14/05/2020 (Id.29163206). 
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Oportunamente, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na Distribuição. 

Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. Barra do Bugres (data registrada no 

sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 12 - 

A sentença homologatória de conciliação ou transação, dispensa a 

intimação das partes e de seus patronos, procedendo-se ao arquivamento 

imediato do feito. (APROVADO NO XII ENCONTRO – CUIABA)

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101038 Nr: 2518-97.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEY DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE APARECIDA 

BIAVA DE PAIVA - OAB:11460/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA - OAB:23.340-O/MT

 DESPACHO

Vistos, em teletrabalho

1. Nos termos do art.1, da Portaria Conjunta 281/2020, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para dia 15 de junho de 2020, às 

14h00min.

2. Intimem-se.

3. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 113560 Nr: 355-76.2020.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALINO DA SILVA CORREIA, TIAGO LIMA 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 3. Deliberações Finais: a) Assim, em consonância com o parecer 

ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado por KALINO DA SILVA CORREIA, por seus próprios 

fundamentos, em observância à cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do 

CPP) e por não havendo possibilidade de substituí-la pelas medidas 

cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. b) No mais, ante o 

recebimento de denuncia às fls. 95 e mandado de citação expedido à fl.99, 

INTIME-SE a causídica subscritora da petição de fls. 100/102 via DJE para 

que apresente resposta à acusação em favor do réu no prazo legal. c) 

Certifique-se acerca do cumprimento do mandado de citação dos 

denunciados, após determino a remessa dos autos a DPE para que 

patrocine a defesa do réu que ainda não apresentou a resposta à 

acusação. INTIMEM-SE Ciência ao MP. Cumpra-se, providenciando e 

expedindo o necessário com urgência. Campo Novo do Parecis/MT, 17 de 

abril de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001103-28.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALACE FERREIRA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe AV. Rio Grande do Sul 731-ne , Centro, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440 SENTENÇA 

NÚMERO DO PROCESSO: 1001103-28.2019.8.11.0050 VALOR DA 

CAUSA: R$ 568,88 ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS PARTE REQUERIDA: Nome: WALACE FERREIRA LIMA 

Endereço: AVENIDA XAVANTE, 1048, MARACANA, BARRA DO BUGRES - 

MT - CEP: 78390-000 SENTENÇA Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução 

Fiscal em que o exequente informa id. 28535388 a realização de acordo e 

o pagamento integral da dívida, manifestando pela extinção do processo. 

2. É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação 

ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial 

(artigo 924 do CPC). 3. Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com 

resolução do mérito, uma vez que satisfeita a dívida pelo(a) devedor(a). 4. 

Sem custas e honorários. 5. P.I.C. 6. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 22 de abril de 2020. Assinado 

Digitalmente PEDRO DAVI BENETTI JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002317-54.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA GONCALVES DA SILVA OAB - SP58448 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como 

nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria 

Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus advogados, para que se 

manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000762-36.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PL PESQUISA E PRODUCAO DE SEMENTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA TIBERIO LUZ OAB - SP196959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTIN (REQUERIDO)

ALEXANDRE AUGUSTIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000762-36.2018.8.11.0050. REQUERENTE: PL PESQUISA E PRODUCAO 

DE SEMENTES LTDA REQUERIDO: GUILHERME AUGUSTIN, ALEXANDRE 

AUGUSTIN Vistos. Sem delongas, observo que os réus foram 

devidamente citados, do que decorre a necessidade de continuação na 

tramitação do presente feito, nos termos da decisão proferida outrora, 

porquanto inexistente informação referente a eventual irresignação das 

partes contrárias. Diante disso, defiro integralmente os pleitos do perito 

aportados na petição de Id nº 18176046, devendo ser atendidos pela parte 

requerente. Defiro ainda o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do 

valor dos honorários periciais, já depositados pela parte requerente, em 

favor do perito para que dê início aos trabalhos técnicos, nos termos da 

decisão proferida no Id nº 15394880. Expeça-se o necessário para 

levantamento do valor supra, por intermédio de alvará eletrônico, devendo 

o perito ser nomeado para início dos trabalhos com indicação de data, 

horário e prazo a serem informados nestes autos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis-MT, 24 de abril de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000041-50.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINO CRISTINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

RENILDA LOPES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Autos n° 

1000041-50.2019.811.0050 Requerentes: Carmelino Cristino de Almeida e 

outra Requerido: Estado de Mato Grosso Vistos. Trata-se de petição inicial 

em que se postula o deferimento de tutela provisória antecipada de caráter 

antecedente, nos termos do artigo 303 do CPC, ajuizada por Carmelino 

Cristiano de Almeida e Renilda Lopes Lima em face do Estado de Mato 

Grosso, todos devidamente qualificados nos autos. Houve determinação 

para que a parte requerida apresentasse sua manifestação antes da 

análise do pleito de tutela provisória (Id nº 17650086). A parte requerida 

apresentou sua manifestação consoante Id nº 19119845. Os autos vieram 

conclusos. Fundamento e Decido. A despeito de se evidenciar a aparente 

incompetência deste Juízo ao julgamento da causa, recaindo a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública desta 

Comarca, consoante o preconizado no artigo 1º, inciso II da Resolução nº 

004/2014/TP do E. TJMT, entendo por bem analisar o pleito provisório ante 

a delonga na sua apreciação, em obediência aos princípios da celeridade 

e economia processual, mormente porque esta magistrada responde de 

forma cumulativa ao Juizado Especial desta Comarca. Pois bem. Em 

síntese, as partes postulam pelo provimento judicial, em juízo de cognição 

sumária, apto a determinar à parte requerida a concessão do ato de 

remoção para outra unidade prisional, qual seja, a unidade prisional de 

Nobres-MT, pois exercem o cargo de policiais penais e estão a sofrer 

supostas ameaças por parte de pessoas integrantes de facções 

criminosas. Todavia, não se vislumbra da documentação aportada nos 

autos qualquer manejo de pleito administrativo junto à administração 

pública, do que se conclui, ao menos nesse momento, que eventual 

decisão judicial favorável incorreria em verdadeira violação do princípio da 

separação dos poderes, garantido pela Constituição da República. Isto 

porque, como é cediço, o ato de remoção de servidor público somente 

pode ser passível de controle jurisdicional, de forma excepcional nos 

termos da jurisprudência dos tribunais superiores, pressupondo, por 

óbvio, que o ato tenha sido praticado de ofício pela administração pública 

ou quando pleiteado pelo servidor que o tenha sido indeferido. No caso em 

tela as partes requerentes não trouxeram à baila a resistência por parte 

da administração pública de seus interesses ao ato pretendido, não 

havendo possibilidade de determinação judicial, em sede de juízo de 

cognição sumária, do ato de remoção dos servidores públicos, ora 

requerentes. Ante o exposto, por ausência dos requisitos previstos no 

artigo 303 do CPC, INDEFIRO o pleito de tutela antecipada em caráter 

antecedente. Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

promovam a emenda da inicial nos termos do § 6º do artigo 303, sob pena 

de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de 

mérito. Com a emenda da inicial, os autos deverão ser conclusos para a 

realização do juízo de admissibilidade. Sem prejuízo, conforme dito 

alhures, por observar que o ente político estadual integra o polo passivo, o 

valor da causa não ultrapassar o teto previsto ao prosseguimento da 

demanda no Juizado da Fazenda Pública desta Comarca, bem como pelo 

fato de o caso também não se enquadrar nas exceções previstas no § 1º 

do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, o Juizado Especial desta Comarca é o 

competente ao processamento e julgamento da causa, por deter a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da 

legislação de regência. Ante o exposto, com fulcro no artigo 64, §§ 1º e 3º 

do CPC/2015 c/c artigo 1º, inciso II, da Resolução nº 004/2014/TP do E. 

TJMT, declino da competência e DETERMINO a remessa destes autos ao 

Juizado da Fazenda Pública desta Comarca (Juizado Especial Cível e 

Criminal). Intimem-se as partes, de acordo com as cautelas legais. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos eletronicamente ao juízo 

competente. Cumpra-se. Campo Novo do Parecis (MT), 24 de abril de 

2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-81.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA PEREIRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000263-81.2020.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

09/06/2020 13:45, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Sexta-feira, 24 de Abril de 2020 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-45.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO AQUINO DE MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA OAB - MT23340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000343-45.2020.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

09/06/2020 15:15, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Sexta-feira, 24 de Abril de 2020 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-29.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CNP TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES DOSSENA LTDA (REQUERIDO)

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000551-29.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:CNP 

TRANSPORTES LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAQUELINE 

PIOVESAN, MARINE MARTELLI POLO PASSIVO: TRANSPORTES 

DOSSENA LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo 

Data: 09/06/2020 Hora: 15:45 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 

513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 24 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 
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pelas normas da CNGC

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000686-72.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERPETUA RODRIGUES DA SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000686-72.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 322.054,58 ESPÉCIE: MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO POLO PASSIVO: 

PERPETUA RODRIGUES DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO REQUERENTE para, no prazo de 15 (QUINZE) dias, manifestar-se 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que entender de 

direito, para o prosseguimento do feito. CAMPO VERDE, 24 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001643-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO RAMOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001643-10.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 20.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: EVERALDO RAMOS SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER 

POLO PASSIVO: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 15 (QUINZE) dias, manifestar-se, tendo em vista o não 

comparecimento da parte autora para realizar perícia, na data agendada. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000266-33.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELMIRA DA CONCEICAO SENA MONTENEGRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000266-33.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 20.159,96 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes] POLO ATIVO: Nome: ELMIRA DA CONCEICAO SENA 

MONTENEGRO Endereço: Rua Mato Grosso, 400, São Lourenço, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78040-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 

BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada 

audiência de Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: SALA 1 - PROCESSUAL 

Data: 17/07/2020 Hora: 16:00 no presente feito, devendo as partes 

comparecerem no horário marcado sob pena de se sujeitarem às sanções 

e presunções previstas em lei, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

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

corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 318 de 678



responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000985-15.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDITH MARIA DA SILVA OAB - MT2599/O (ADVOGADO(A))

RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA OAB - MT19807-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE SÁ NOGUEIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000985-15.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 3.600,00 ESPÉCIE: [Investigação de Paternidade, Oferta] 

POLO ATIVO: Nome: CLEVERSON RAMOS Endereço: RUA TRÊS, 07, 

QUADRA 05, SOL NASCENTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-620 POLO 

PASSIVO: Nome: CRISTIANE DE SÁ NOGUEIRA Endereço: RUA RIO 

BRANCO, 75, SAO LOURENÇO, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada 

audiência de Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: SALA 1 - PROCESSUAL 

Data: 08/07/2020 Hora: 15:00 no presente feito, devendo as partes 

comparecerem no horário marcado sob pena de se sujeitarem às sanções 

e presunções previstas em lei, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003646-98.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA MOREIRA FEITOZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1003646-98.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 143.720,00 ESPÉCIE: [Interpretação / Revisão de Contrato] 

POLO ATIVO: Nome: LEDA MOREIRA FEITOZA Endereço: Rua Santos, 

1546, Campo Real II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO 

PASSIVO: Nome: RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Endereço: RUE TERESINA, 777, CENTRO, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES de que foi designada audiência de Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC 

Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 27/07/2020 Hora: 16:00 no presente 

feito, devendo as partes comparecerem no horário marcado sob pena de 

se sujeitarem às sanções e presunções previstas em lei, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 24 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de 

Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 319 de 678



11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000002-16.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO REGIS PACHECO BONFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 

LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000002-16.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 115.536,00 ESPÉCIE: [Interpretação / Revisão de Contrato] 

POLO ATIVO: Nome: RICARDO REGIS PACHECO BONFIM Endereço: rua 

Arapoti, 682, Cidade Alta I, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO 

PASSIVO: Nome: RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA Endereço: rua Teresina, 777, centro, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES de que foi designada audiência de Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC 

Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 27/07/2020 Hora: 16:20 no presente 

feito, devendo as partes comparecerem no horário marcado sob pena de 

se sujeitarem às sanções e presunções previstas em lei, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 24 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de 

Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000665-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE MARIA MIRANDA (AUTOR(A))

J. P. M. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24092/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000665-33.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 13.500,00 ESPÉCIE: [Seguro, Acidente de Trânsito] POLO 

ATIVO: Nome: JOAO PEDRO MIRANDA FERREIRA Endereço: ESTRADA 

RURAL, S/N, ASSENTAMENTO DOM OSORIO, ZONA RURAL, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 Nome: ELIZETE MARIA MIRANDA Endereço: 

ESTRADA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO DOM OSORIO, ZONA RURLA, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULO FERREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA 

LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Endereço: RUA SENADOR 

DANTAS, - DE 58 AO FIM - LADO PAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - 

CEP: 20031-205 ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: FAGNER DA SILVA 

BOTOF FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERÍCIA 

que designo para o dia 25/06/2020 às 09h25min, em sala própria no Fórum 

desta Comarca de Campo Verde-MT, conforme contato com a perita, 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, 

dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem seus 

assistentes técnicos, devendo a parte requerente se apresentar para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames e 

documentos pessoais. CAMPO VERDE-MT, 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA Gestor de 

Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97178 Nr: 3085-33.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRdC, LCM, LCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Santos Torji - 

OAB:22.350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora providenciar o pagamento das guias para distribuição da carta 

precatória no Juízo Deprecado, tendo em vista o endereço informado na 

petição anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113323 Nr: 4001-33.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANE OLIVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, SARA LIGIA DE LIMA GOMES - OAB:49810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos para a intimação 

da ex-procuradora da parte requerente, Dra. Aparecida Voine de Souza 

Neri, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente os dados bancários 

para transferência dos valores depositados judicialmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97205 Nr: 3094-92.2015.811.0051

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Macrofértil Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda, 

Louis Dreyfus Commodities Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin, Vera Lucia Camargo Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nancy Gombossy de Melo 

Franco - OAB:185048, Pedro Conde Elias Vicentini - OAB:185.048/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 

196.524, Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 Nos termos da legislação, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte autora, 

no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a petição do réu, precipuamente, 

sobre a possibiidade de suspensão do feito, até o julgamento do recurso 

interposto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146106 Nr: 3096-57.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido. Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos 

aduzidos pelo Requerente, revogando a liminar concedida. CONDENO o 

Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, 

desde logo arbitrados em R$ 5.000,00. Entretanto, em razão da gratuidade 

da Justiça, fica sobrestada a exigibilidade de tais verbas. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 4 de março de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132804 Nr: 7318-05.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguinaldo Coelho Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Movel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245, PAULO ROBERTO CANHETE 

DINIZ - OAB:13239

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES, NO PRAZO LEGAL, respectivamente, apresentarem 

contrarrazões aos recursos interpostos.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000370-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY GALVANI (AUTOR(A))

WALTER WANDERLEY GALVANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR DIOLINA VILELA (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MAURO ARAO VICENTE OAB - PR40569 (ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerida, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), para que se manifeste acerca do pedido de extinção id. 

29234025, no prazo de 5 (cinco) dias. Campo Verde-MT, 24 de abril de 

2020. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002504-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA JULIA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

 

Processo nº 1002504-59.2019.8.11.0051 Cumprimento provisório de 

sentença. Vistos etc. Trata-se de cumprimento provisório de sentença 

promovido por LUDMILA JULIA MARQUES em face de ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA., ambos já devidamente qualificados. Denota-se que 
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tão logo recebida a execução, a parte exequente comparece aos autos e 

informa o adimplemento da obrigação nos autos principais, postulando, 

assim, pela extinção do feito. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Denota-se que razão não persiste 

para o prosseguimento deste processo, uma vez que houve o integral 

pagamento da dívida executada nos autos principais. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, inciso II, do 

novo Código de Processo Civil. Sem custas e despesas processuais. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Após, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 22 de abril de 

2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001362-54.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI GUIA DE MAGALHAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIOVERA PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Processo nº 1001362-54.2018.8.11.0051 Ação declaratória de 

inexistência de débito c/c reparação por dano moral com pedido de tutela 

antecipada. Vistos etc. JURANDI GUIA DE MAGALHÃES, já qualificado nos 

autos, ajuizou a presente ação de declaratória de inexistência de débito 

c/c reparação por danos morais e pedido de tutela antecipada em face de 

ESEQUIEL DOS SANTOS DANTAS – EPP (BIOVERA PRODUTOS 

NATURAIS LTDA.), igualmente qualificada. Sustenta, em síntese, que foi 

surpreendida com a negativação de seu nome por suposto débito 

contraído com a empresa requerida, pois embora tenha iniciado as 

tratativas de um negócio com a ré, esse não se concluiu, notadamente 

porque sequer recebeu o boleto para pagamento. Nesse contexto, requer 

a procedência da ação para declarar inexistente a dívida, cancelar o 

protesto instrumentalizado em seu desfavor e condenar a requerida ao 

pagamento de danos morais. Recebida a ação, foram concedidos os 

benefícios da gratuidade de justiça, indeferida a tutela de urgência, 

postergada a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, 

determinada a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania e ordenada a citação da parte ré. Tentada a 

autocomposição entre as partes, essa restou inexistosa. Citada, a 

requerida deixou o prazo para contestar a ação transcorrer in albis. 

Adiante, foi aplicada multa à parte ré em virtude da ausência à sessão de 

mediação/conciliação, decretada a revelia quanto à matéria de fato e 

deferida a inversão do ônus da prova, motivo pelo qual oportunizou-se a 

especificação de provas, contudo, não sobrevieram manifestações ao 

caderno processual. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. I – DO JULGAMENTO IMEDIATO DE 

MÉRITO. Verifica-se, de plano, que o deslinde da controvérsia não carece 

de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos 

permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última 

análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual. É que, mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 

do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, 

selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da 

lide. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E 

RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – ALEGAÇÃO AFASTADA – LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ - 

ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA VENDEDORA – 

RESCISÃO CONTRATUAL – NEGADO - INEXISTÊNCIA DE 

INADIMPLEMENTO PELA RÉ - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - 

TRANSTORNOS E DISSABORES COTIDIANOS - RECURSO DESPROVIDO. 

1. Se o Magistrado, ao qual é endereçada a prova, negar tacitamente a 

produção de mais provas, encaminhando os autos à prolação da 

sentença, foi porque estava convencido da desnecessidade da realização 

de oitiva da prova testemunhal, caso que comporta o julgamento 

antecipado, nos termos do inciso I, do art. 355, do Novo Código de 

Processo Civil. [...] (TJMT, Ap 92977/2016, 1ª Câmara de Direito Privado, 

Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 18.04.2017, sem grifos no original) 

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO 

– VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL – IMPERTINENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – 

DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CONFIGURADO 

CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A produção de prova testemunhal ou pericial não se mostram 

pertinentes, considerando, o caso concreto que exige início razoável de 

prova material. 2. Não há falar-se em cerceamento de defesa, ante o 

julgamento antecipado da lide, quando despicienda a produção de prova 

testemunhal, porquanto nenhum depoimento será conclusivo em relação 

ao vínculo jurídico estabelecido entre o autor e a Administração. 3. 

Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJMT, Ap 7710/2017, 1ª Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 

17.04.2017, sem grifos no original) Desse modo, considerando que o 

conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da 

pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao 

Magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o 

processo. Neste sentido, leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, SERGIO 

CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO. [...] 2. Cabimento. O art. 355, CPC, 

arrola as duas hipóteses em que tem cabimento resolver de maneira 

imediata o mérito, julgando o juiz procedente ou improcedente o pedido 

formulado pelo demandante (art. 487, I, CPC). O critério que legitima o 

julgamento imediato do pedido e que está presente nos dois incisos do 

artigo em comento é a desnecessidade de produção de provas em 

audiência. Tem o juiz de estar convencido a respeito das alegações de 

fato da causa para que possa julgar imediatamente o pedido. Não sendo 

cabível a colheita de prova oral (depoimentos pessoais e oitiva de 

testemunhas, art. 361, II e III, CPC) nem a obtenção de esclarecimentos do 

perito a respeito do laudo pericial (art.361, I, CPC), cabe o julgamento 

imediato do mérito. [...]. (in Novo código de processo civil comentado I Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 306, sem grifos no original) 

Outrossim, salienta-se que cabe ao juiz observar o princípio da razoável 

duração do processo, conforme o art. 139, II, do CPC e o art. 5º, inciso 

LXXVIII, da Constituição Federal, a fim de evitar a produção de provas e a 

realização de diligências desnecessárias ao julgamento do mérito (CPC, 

art. 370, parágrafo único). Por conseguinte, conheço diretamente do 

pedido, nos termos do art. 355, I, do NCPC. II – DO MÉRITO De início, 

vislumbra-se que a relação jurídica existente entre as partes é de 

consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito 

normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29, da Lei nº 8.078/90 e, 

igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito especial do art. 3º do 

referido diploma legal. Com efeito, o caso em comento se sujeita às 

normas elencadas no Código de Defesa do Consumidor, já que presentes 

os elementos constitutivos da relação consumerista. Nesse passo, 

imperioso ressaltar que o art. 6º, VIII, do CDC, assegura como direito 

básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil sua alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Fixada tal 

premissa, adentra-se no exame dos elementos ensejadores da 

responsabilidade civil. De elementar conhecimento que a responsabilidade 

civil extracontratual, também conhecida como responsabilidade subjetiva, 

conforme dispõe o art. 186 do Código Civil, é composta dos seguintes 

elementos: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de 

causalidade e dano. Não menos cediço que a responsabilidade do 

fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, mas sim objetiva, ou 

seja, independe da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado. Trata-se da 

responsabilidade fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo 

a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Esse 

dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de 

segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se 

alguém a realizar atividade de executar determinados serviços. Assim é 

também porque se aplicam à hipótese as regras da presunção de boa-fé 

objetiva em relação ao consumidor e a inversão do ônus da prova, em 

virtude da relação jurídica travada entre as partes ser de natureza 

consumerista, visto que a autora é a destinatária final dos serviços 

prestados pela empresa ré, que o faz de forma contínua e habitual no 
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desenvolvimento de sua atividade comercial, fazendo assim com que as 

partes se enquadrem perfeitamente nos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive como já pacificado perante o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça através da Súmula nº 297 compete à requerida 

produzir prova documental capaz de demonstrar que, no presente caso 

concreto, não houve falha no serviço prestado por ela. E, sob tal 

diapasão, forte na exegese do art. 14 da Lei 8.078/90, salta à vista que a 

requerida responde independentemente da existência de culpa pela 

reparação dos danos impingidos ao consumidor. Neste caso, a 

demandada não logrou em comprovar, consoante lhe incumbia, diante da 

inversão do ônus da prova constante no art. 6º, inciso VIII, da lei especial, 

que a parte requerente efetivamente contratou com a ré. No caso em 

apreciação, ao analisar os fatos narrados na exordial e as circunstâncias 

que os envolvem, visualiza-se que a ré instrumentalizou protesto em 

desfavor do requerente, ensejando restrição ao seu acesso ao crédito em 

virtude de suposta dívida no valor de R$ 647,00 (seiscentos e quarenta e 

sete reais) corolária de uma duplicata mercantil emitida aos 12.09.2016. A 

parte autora discorre que, de fato, iniciou as tratativas para compra de 

produtos da requerida mediante contato telefônico, entretanto, jamais 

recebeu as mercadorias e tampouco lhe foi encaminhado o boleto para 

pagamento. A parte ré, por seu turno, sequer contestou os fatos 

articulados na exordial, eis que malgrado citada, quedou-se silente. Neste 

panorama, em que invertido o onus probandi em virtude da incidência do 

Código de Defesa do Consumidor, conclui-se inexistir qualquer indício que 

comprove que o negócio realmente efetivou-se, de modo que ilegítimo o 

protesto instrumentalizado em face da parte promovente. Igualmente, não 

há qualquer elemento probatório que indique que as partes foram vítimas 

de fraude. Logo, reputa-se que a dívida é inexistente e o protesto 

indevido, consoante assente orientação jurisprudencial sobre o tema: 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO 

DE PROTESTOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. ORIGEM DA DÍVIDA 

NÃO COMPROVADA. REVELIA DOS DEMANDADOS. PROTESTOS 

INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. Embora devidamente citados, os 

apelados não vieram aos autos apresentar suas defesas, portanto, são 

revéis. Por consequência, não comprovaram a origem da dívida, o que 

reforça a versão da apelante acerca da inexistência e ilicitude dos 

protestos (art. 6º, inc. VIII, do CDC). DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. 

SENTENÇA REFORMADA. Diante do protesto indevido, impõe-se a 

condenação dos recorridos à reparação dos danos morais, que decorrem 

do próprio fato. Recurso provido. (TJRS, Ap nº 70083695213, 16ª Câmara 

Cível, Rel. Desa. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, j. 06.02.2020) 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE 

PROTESTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. 

NULIDADE DO TÍTULO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS OBSERVADOS (ARTIGO 20, 

§ 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973). SENTENÇA MANTIDA. 1. 

A duplicata é um título causal e exige causa jurídica subjacente a dar 

ensejo à sua emissão, ou seja, deve ter origem em compra e venda de 

mercadoria ou contrato de prestação de serviços. Assim, a emissão de 

duplicata tem vez quando fundada em lastro contratual que preveja 

objetivamente a obrigação. 2. Diante da causalidade intrínseca à duplicata, 

para exigir o pagamento do título o credor deve exibir a duplicata com os 

respectivos aceites ou prova inequívoca da prestação dos serviços. 3. 

Não há nenhum prova concreta a respeito da autorização da apelação 

para a realização do serviço de transporte no valor apontado na duplicata 

protestada. (TJDFT, Ap nº 00347815420158070001, 5ª Turma Cível, Rel. 

Desa. Maria Ivatônia, j. 13.09.2017) Resta, pois, cristalina a 

responsabilidade da ré no evento que causou os danos suportados pela 

parte requerente, ou seja, a indevida instrumentalização do protesto em 

desfavor da parte autora, o que, por si só, já é um fator determinante do 

dever de indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no 

artigo 5º, X, da Constituição Federal, como se vê: Art. 5º [...] X - São 

invioláveis a intimidade, a vida provada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação. Na espécie, o acervo probatório demonstra o nexo de 

causalidade entre a conduta ilícita da empresa demandada e o dano 

sofrido pela parte postulante, revelando-se hígida a pretensão 

indenizatória. Igualmente, pode se concluir que, uma vez provada a 

indevida instrumentalização do protesto, surgirá, ipso facto, a obrigação 

de reparação dos danos morais independente da análise subjetiva do 

sentimento do ofendido ou da produção de outras provas. De fato, sem 

qualquer pretensão de esmiuçar as várias correntes doutrinárias sobre o 

tema (teorias da exclusão, do estado psicológico, da personalidade e do 

efeito da lesão), parece-me mais adequado o conceito que define, como 

dano moral, aquele que afeta direitos personalíssimos do indivíduo, tais 

como a liberdade, a imagem, a honra, a vida, a reputação, a intimidade e os 

sentimentos afetivos, causando, ou não, qualquer tipo de sofrimento ou 

dor. Destaca-se, do conceito apresentado, a desnecessidade da 

ocorrência de qualquer sorte de sofrimento para a configuração do dano 

moral. Não se faz necessário, assim, que aquele dano aos direitos da 

personalidade provoque qualquer prejuízo psicológico a ofendida. É 

absolutamente prescindível qualquer tipo de exteriorização do dano por 

parte da vítima. Não por outro motivo, aliás, admite-se a causação de dano 

moral às pessoas jurídicas (Enunciado 227 da Súmula de Jurisprudência 

do STJ). Dentro daquele conceito de dano moral apresentado, basta que a 

lesão atinja qualquer daqueles direitos da personalidade que lhe sejam 

aplicáveis (art. 52 do NCC). Com efeito, em uma sociedade de massa em 

que se privilegia o consumo e o crédito ao consumidor, torna-se fato 

notório a importância dada à existência de restrições ao acesso ao 

crédito. Nesta linha de intelecção, os prejuízos morais decorrentes do 

protesto irregular, já que seu sofrimento é presumível, posto que a 

informação é repassada aos órgãos de restrição ao crédito e a situação 

de inadimplência dos credenciados está disponível a qualquer um que 

acesse o banco de dados dessas entidades, abalando a reputação do 

cidadão perante a sociedade. Logo, é necessária tão somente a 

demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, o que, 

no caso em apreço, restou comprovado. A respeito do tema, leciona o 

mestre RUI STOCCO: A causação de dano moral independe de prova, ou 

melhor, comprovada a ofensa moral o direito à indenização desta decorre, 

sendo dela presumido. Desse modo a responsabilização do ofensor 

origina-se do só fato da violação do neminem laedere. Significa, em 

resumo, que o dever de reparar é corolário da verificação do evento 

danoso, dispensável, ou mesmo incogitável, a prova do prejuízo... Mas não 

basta a afirmação da vítima de ter sido atingida moralmente, seja no plano 

objetivo como no subjetivo, ou seja, em sua honra, imagem, bom nome, 

intimidade, tradição, personalidade, sentimento interno, humilhação, 

emoção, angústia, dor, pânico, medo e outros. Impõe-se que se possa 

extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado, com a ocorrência de 

um dos fenômenos acima exemplificados. (in Cfr. Tratado de 

Responsabilidade Civil, 6ª edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 

2004, p. 1691/1692, sem grifos no original) Nesse sentido, pauta a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: A jurisprudência desta 

Corte é firme quanto à desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, 

de demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser 

inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se 

in re ipsa. (STJ, Quarta Turma, in AgRg no Ag 1235525/SP, j. de 

07/04/2011, Rel. Ministro Raul Araújo, sem grifos no original, sem grifos no 

original). Não é demais deixar consignado que a situação relatada neste 

feito não é apenas um dissabor, mas verdadeiro constrangimento já que o 

registro da pendência financeira impede, na maioria dos casos, a 

obtenção de crédito na praça. Evidentemente, tal fato é passível de 

indenização por dano moral, não podendo deixar de ensejar punição à 

parte que abusou do direito e conspirou contra regras elementares 

constantes no próprio texto constitucional e na legislação 

infraconstitucional de regência. Feitas essas breves considerações, 

mostra-se pertinente o deferimento do pedido da parte requerente, pois 

uma vez que ficou demonstrado nos autos a inexistência do débito que 

ocasionou a instrumentalização do protesto em seu desfavor, o ato é tido 

como indevido. Isto, pois, infere-se, nesta hipótese, que gerou certa 

agressão à honra e/ou aos sentimentos afetivos da parte autora, devendo 

assim ser reparada e/ou compensada pela parte demandada. Quanto ao 

arbitramento do dano, têm entendido a doutrina e a jurisprudência que 

devem ser observados certos critérios como a conduta das partes, 

condições sociais e econômicas do ofendido e do ofensor, a gravidade do 

dano, o grau de culpa, a fama do lesado. Doutrinando sobre o tema ora em 

debate, com a clareza que lhe é peculiar MARIA HELENA DINIZ proclama: 

A fixação do quantum competira ao prudente arbítrio do magistrado de 

acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não 

contemplado legalmente a reparação correspondente será fixada por 

arbitramento (CC, art. 1553, RTJ, 69: 276, 67: 277). Arbitramento e o 

exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, 

a ele ligado, muito comum na indeniza ção dos danos. E de competência 
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jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o 

dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do 

ofendido, intensidade do animo de ofender; culpa ou dolo) ou objetivos 

(situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão 

da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá 

estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na 

extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do 

responsável. Na reparação do dano moral o juiz determina, por equidade, 

levando em conta as circunstancias de cada caso, o quantum da 

indenização devida, que devera corresponder a lesão e não se 

equivalente, por ser impossível tal equivalência. (in Curso de Direito Civil 

Brasileiro, v. 7, pags. 78/79, sem grifos no original). Não se pode olvidar, 

ainda, que o aprimoramento das relações de consumo e a efetivação do 

CDC exigem do Poder Judiciário uma postura rígida e enérgica, razão pela 

qual na aferição do dano moral deve o Julgador perseguir a busca do 

caráter pedagógico para que situações como essas não mais ocorram. 

Assim, levando-se em consideração que a parte autora não concorreu 

para o fato, tratar-se a ré de pessoa jurídica que goza da credibilidade de 

seus consumidores, sua conduta tempestuosa e negligente, o grau de 

culpa, considerado não para a caracterização da responsabilidade, mas 

sua intensidade, aliado ao caráter pedagógico da indenização, fixo-a em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No tocante ao termo a quo dos juros de 

mora, necessário destacar que é entendimento assente em nossos 

tribunais, que devem incidir desde o evento danoso. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. UTILIZAÇÃO DADOS DE 

TERCEIRO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

DANO MORAL. JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Os juros de mora sobre quantum devido a título de danos 

morais, incide a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual. Súmula 54/STJ. 2. Inexistindo impugnação específica, 

como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão agravada, essa 

circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois à falta de 

contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela 

decisão recorrida. Incide, na espécie, a Súmula nº 182/STJ. 3. Agravo 

regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp nº 1.153.668/RS, 4ª Turma, 

Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 15.12.2011, sem grifos no original) Por 

outro lado, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, nos 

termos da Súmula 362 do STJ. III – DISPOSITIVO. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação declaratória de inexistência de 

débito c/c reparação por danos morais, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, para DECLARAR inexistente o débito discutido nestes autos e 

CONDENAR a par ré ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, a teor da S. 362/STJ, e 

acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data da 

instrumentalização do protesto. Por corolário, DETERMINO o cancelamento 

do protesto instrumentalizado em desfavor da parte requerente, referente 

à dívida discutida neste feito. CONDENO, ainda, a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro do 

art. 85, § 2º do NCPC. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Com o trânsito em 

julgado, OFICIE-SE à serventia extrajudicial para que proceda ao 

cancelamento do protesto. No mais, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde/MT, 23 de abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001531-07.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MABEL PUFF DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT17563-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1001531-07.2019.8.11.0051 Ação revisional de contrato. 

Vistos etc. Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada por JOSIANE 

MABEL PUFF DE LIMA, já devidamente qualificado nos autos, em desfavor 

de GENTILIN E BIAZON LTDA. – EPP, pessoa jurídica igualmente 

qualificada. Extrai-se dos autos que a parte autora informa a desistência 

da presente ação. Realizada a sessão de mediação, a parte requerida não 

se opôs ao pleito extintivo. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Denota-se que a parte requerente 

pleiteia a desistência da presente ação, e, instada a manifestar, a parte 

demanda não apresentou qualquer óbice à homologação do pleito. Diante 

do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela parte 

requerente. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do novel 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte requerente, ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa (art. 90, do NCPC). Contudo, SUSPENDO 

sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 

2º e 3º do NCPC, dado a concessão de justiça gratuita em seu favor. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Com o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 22 de 

abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003017-27.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. M. (REQUERIDO)

 

Processo nº 1003017-27.2019.8.11.0051 Ação de busca e apreensão. 

Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em desfavor de JOSELITO BARRACHI MARZINOTTI e 

NÚBIA MARIA G. PEREIRA MARZINOTTI, todos devidamente qualificados. 

Depreende-se dos autos que as partes se compuseram, nos termos do 

acordo de id. 27959491, requerendo a homologação do pactuado e a 

extinção do feito, eis que houve o cumprimento do pacutado. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Sendo disponíveis os direitos pleiteados pelas partes, é o caso de 

homologação da avença. Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado entre as partes e 

DECLARO, por consequência, EXTINTO o presente feito, nos termos do 

art. 487, inciso III, “b”, do NCPC. Custas e honorários advocatícios 

conforme pactuado. PROCEDA-SE à baixa de eventuais restrições 

lançadas sobre o objeto da demanda. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

formalidades de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde/MT, 22 de abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001497-32.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE KOMPATSCHER OAB - MT25639/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. G. E. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE KOMPATSCHER OAB - MT25639/A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº 1001497-32.2019.8.11.0051 Ação de divórcio direto litigioso. 

Vistos etc. Trata-se de ação de divórcio direto litigioso ajuizada por 

PRISCILA DA SILVA em face de ALEXANDRE LUIZ GOMES E SILVA, 

ambos já devidamente qualificados. Sustenta, em síntese, ter sido casada 

com o requerido e que, na constância do casamento, não adquiriram bens 

nem contraíram dívidas a partilhar, sendo que os alimentos e guarda do 

único filho já foram objeto de deliberação judicial em autos diversos. Nesse 

contexto, diante da insustentabilidade da vida em comum, pugna pela 

decretação do divórcio. Após a análise da exordial, foi deferida a 

gratuidade de justiça, determinada a remessa do feito ao Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania e ordenada a citação da parte ré. 

Citado, o requerido compareceu aos autos apresentando termo de acordo 
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entabulado com a parte autora, motivo pelo qual ambos postulam pela 

conversão do divórcio direto em divórcio consensual. Instado a 

manifestar, o parquet alegou inexistir causa a justificar sua intervenção no 

feito. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De início, vislumbra-se dos autos que as partes 

acordaram quanto ao divórcio. Exsurge-se, ademais, que os litigantes não 

possuem bens a serem partilhados ou dívidas, bem como que as questões 

inerentes ao filho já foram resolvidas em ação própria. Diante do exposto, 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para o fim de DECRETAR 

o divórcio consensual de PRISCILA DA SILVA e ALEXANDRE LUIZ GOMES 

E SILVA, com fundamento no § 6º do art. 226 da CF (redação dada pela 

EC 66/2010), cessando todos os deveres inerentes ao casamento, 

inclusive o regime matrimonial de bens. Por consequência, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 487, III, “b”, do NCPC. Sem de custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 90, § 3º, do NCPC. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Transitada 

em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação e inscrição necessário, 

observadas as formalidades legais. Em seguida, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde/MT, 24 de abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002423-13.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CIMADOM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n° 1002423-13.2019.8.11.0051 Ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais. Vistos etc. FERNANDO CIMADOM, já 

devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente ação de obrigação 

de fazer c/c indenização por danos morais em face de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa jurídica igualmente 

qualificada. As partes compareceram aos autos e informaram a realização 

de acordo, motivo pelo qual pleiteiam a homologação da avença (id. 

28345779). E, adiante, sobreveio petição noticiando o cumprimento do 

pactuado (id. 28352035). Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Sendo disponíveis os direitos 

pleiteados pelas partes e estando os ilustres advogados investidos de 

poderes bastantes, o caso é o de homologação do avençado. Diante do 

exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado entre as partes e DECLARO, por consequência, 

EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, inciso III, “b” do NCPC. Custas e honorários advocatícios conforme 

pactuado. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Havendo pleito pelo arquivamento 

do feito logo após a homologação do acordo, verifica-se ter havido a 

renúncia indireta ao prazo recursal. Portanto, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e formalidades de estilo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde/MT, 24 de abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000809-07.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a 

diligência na zona urbana, devendo ser emitida Guia de Diligências no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

https://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, comprovando 

nos autos o respectivo pagamento, para cumprimento de mandado, sob 

pena de extinção. Campo Verde-MT, 24 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 510 Nr: 2074-52.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVANI BENETTI MACAGANAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciomara Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antunes Barros - 

OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ora, se a extinção prevista no arts. 580 e seguintes da CNGC/MT não traz 

prejuízos ao credor, sobretudo porque lhe é conferida a expedição de 

certidão de crédito, não há razão que justifique sua intimação para 

pagamento das custas processuais, notadamente quando o art. 583 da 

CNGC/MT é incisivo ao determinar que, anotados os emolumentos 

pendentes, deverá o Sr. Gestor limitar-se à expedição da certidão de 

crédito em favor da parte exequente, sendo vedada, ainda, a cobrança de 

custas para tal desiderato, nos termos preconizados pelo dispositivo 

seguinte .Deste modo, ENCAMINHEM-SE os autos ao cartório distribuidor 

para que seja anotada a existência de custas pendentes de recolhimento 

nesta execução e, após, com o seu retorno, PROCEDA-SE, o Sr. Gestor, 

con forme d isc ip l inado pe lo  a r t .  583  e  segu in tes  da 

CNGC/MT.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo 

Verde/MT, 16 de março de 2020.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143764 Nr: 2127-42.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigues Garcia & Garcia Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Mirely Santos Pedroso - 

OAB:20.873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 22: 

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

presente impugnação proposta por RODRIGUES GARCIA E GARCIA 

LTDA-ME. Via de consequência, declaro EXTINTO o processo COM 

RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. INDEFIRO o 

pedido de remessa de cópia dos autos à Autoridade Policial, porquanto tal 

providência pode ser adotada pelo próprio Ministério Público. Sem custas e 

honorários. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, 

DETERMINO o arquivamento dos autos, com as baixas pertinentes. 

CUMPRA-SE. Campo Verde-MT, 15 de abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, 

Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143772 Nr: 2131-79.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ancora Suporte Agricola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA 

LORENZATTO - OAB:9581/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 27: 

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

presente impugnação proposta por ANCORA SUPORTE AGRÍCOLA LTDA. 

Via de consequência, declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, DETERMINO o 

arquivamento dos autos, com as baixas pertinentes. CUMPRA-SE. Campo 

Verde-MT, 15 de abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito."
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 91692 Nr: 1249-25.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Daiane Xavier de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1249-25.2015.811.0051 (Código 91692)

Cumprimento de Sentença – Ação previdenciária.

Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por LUZIA DAIANE 

XAVIER DE LIMA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, ambos já devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que o INSS deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentar impugnação.

Deste modo, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte credora.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE, desde logo, as competentes REQUISIÇÕES 

DE PEQUENO VALOR, instruindo-as com os documentos necessários.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 13 de abril de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 133634 Nr: 7683-59.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Barbosa Novaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT, Rafael Parmigiane - OAB:19.762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7683-59.2017.811.0051 (Código 133634)

Cumprimento de Sentença – Ação previdenciária.

Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por LUZINETE BARBOSA 

NOVAES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos já devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que o INSS deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentar impugnação.

Deste modo, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte credora.

Por conseguinte, EXPEÇAM-SE, desde logo, as competentes REQUISIÇÕES 

DE PEQUENO VALOR, instruindo-as com os documentos necessários.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Campo Verde/MT, 13 de abril de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

Sentença

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

Cod. Proc.: 116966 Nr: 5825-27.2016.811.0051

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassiane Wandscher Cimadon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tobiano Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anésio Rieth - OAB:25.004

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO: (a) IMPROCEDENTE a lide principal e, via de 

consequência, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do 

NCPC. (b) CONDENO, ainda, a parte requerente ao pagamento, em favor 

da parte requerida, de multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, na forma do art. 81, caput, do NCPC. (c) 

PROCEDENTE a reconvenção com pretensão de cobrança e CONDENO a 

parte reconvinda/requerente ao pagamento da importância de R$ 

552.109,53 (quinhentos e cinquenta e dois mil, cento e nove reais e 

cinquenta e três centavos), na forma da planilha apresentada. Após o 

ajuizamento da ação dá-se a atualização monetária pelo INPC, e os juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da citação. (c.1) Em virtude da 

procedência da reconvenção, CONDENO a reconvinda/requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais da reconvenção, além de 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

proveito econômico obtido pela reconvinte/requerida, nos termos do art. 

85, § 2º do NCPC. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CERTIFIQUE-SE e 

CALCULEM-SE eventuais custas pendentes, intimando-se para o 

pagamento a parte sucumbente, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não 

sejam pagas no prazo, após o trânsito em julgado, ANOTE-SE ou 

EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da CNGC/MT. Com o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo 

requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da CNGC. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 23 de abril de 

2020. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001038-93.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALBERTO SERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT21013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENTREMARES APARTHOTEIS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001038-93.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:PEDRO ALBERTO 

SERON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIANA CAETANO 

BERNARDI POLO PASSIVO: ENTREMARES APARTHOTEIS E TURISMO 

LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/07/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 23 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001039-78.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001039-78.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:RAIMUNDO 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

YUJI YASHIRO POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/07/2020 Hora: 13:40 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001040-63.2020.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001040-63.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:RAIMUNDO 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

YUJI YASHIRO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/07/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001864-90.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX OAB - MT0006131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AS PARTES Impulsiono o feito a fim de intimar as 

partes, para, querendo, no prazo lega se manifestar quanto ao cálculo 

apresentado, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

concordância tácita. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001050-10.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALDICLEIA CORDEIRO TELES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001050-10.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ALDICLEIA 

CORDEIRO TELES LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/07/2020 Hora: 14:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011007-86.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR AMORIM GRUBERT - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHERILENE CAMPOS CABELLEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao resultado da 

penhora parcial, requerendo o que entender de direito. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010632-22.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESLI DE SA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS OAB - MT0020016A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO GOMES FONSECA SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte para, no prazo legal, se manifestar quinato a penhora negativa, 

requerendo oi que entender de direito, sob pena de arquivamento. MARIA 

DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002125-21.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PAIM DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR OAB - PR84373 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO LINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto a penhora 

negativa, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001748-84.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL SA LEITAO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto a penhora 

negativa requerendo o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000537-81.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO OLIVEIRA DE LIMA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, querendo, no prazo legal, se manifestar quanto a 

penhora negativa, requerendo o que entender de direito. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001376-04.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 30/07/2019, 

ás 13h20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1001376-04.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto a penhora 

negativa, requerendo o que entender de direito,sob pena de arquivamento. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000723-02.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE APARECIDA ARAUJO PONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto a penhora 

negativa, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000555-34.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto a penhora 

negativa, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000505-08.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR DE OLIVEIRA SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER OAB - MT23834/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal,se manifestar quanto a penhora 

negativa, requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000316-30.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto a penhora 

negativa, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-35.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

D. V. R. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

MARCIA RODRIGUES ALMEIDA LOPES BARBOSA OAB - 907.496.501-68 

(REPRESENTANTE)

MARCOS LOPES BARBOSA OAB - 840.331.421-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNITED AIRLINES, INC. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000337-35.2020.8.11.0051. REQUERENTE: D. V. R. B. REPRESENTANTE: 

MARCIA RODRIGUES ALMEIDA LOPES BARBOSA, MARCOS LOPES 

BARBOSA REU: UNITED AIRLINES, INC. Vistos, etc. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais proposta pelo menor D. V. R. B. 

representado neste ato por seus genitores MARCIA RODRIGUES ALMEIDA 

LOPES BARBOSA e MARCOS LOPES BARBOSA em face de UNITED 

AIRLINES, INC. A requerida se manifestou no ID 30374630 requerendo a 

extinção do feito, tendo em vista o autor se tratar de menor de idade. Em 

análise aos autos verifica-se que, de fato, o autor é menor de idade. 

Verifico que este Juizado Especial não é o competente para o 

processamento do presente pedido. O § 1º, do art. 8º, da referida lei, 

dispõe que “Somente as pessoas físicas capazes serão admitidas a 

propor ação perante o Juizado Especial, excluídos os cessionários de 

direito de pessoas jurídicas”. A Lei nº 9.099/95 não confere capacidade 

para estar em juízo (no polo ativo ou passivo) nem ao absolutamente nem 

ao relativamente incapaz, ainda que representado por seus genitores. 

Sobre o assunto, Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, in Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis Anotada, Saraiva, 3ª ed. Atualizada, págs. 

59/60, colaciona as seguintes decisões: MENOR – Proibição de ser parte 

em processo no âmbito do Juizado, ainda que representado por seu 

genitor – Feito extinto sem apreciação do mérito (2ª Turma Recursal Cível e 

Criminal do MARANHÃO, Ac. n. 1.364, Rel. Gervásio Protásio dos Santos 

Júnior). MENOR – Representação – Menor representado não pode figurar 

como parte ativa ou passiva no Juizado, nos precisos termos do art. 8º da 

Lei nº 9.099/95, restando-lhe apenas o ajuizamento da demanda na 

Justiça Comum. A simplicidade, oralidade, informalidade do Juizado não 

condizem com o rito do processo que envolve os menores (Turmas 

Recursais dos Juizados Especiais Cíveis da BAHIA, Rec. JEABA - TAT – 

01138/97, Rel. Antônio Pessoa Cardoso, j. em 15-12-97). A legitimidade 

constitui matéria de ordem pública, que pode ser apreciada a qualquer 

tempo. Assim, não há nenhuma hipótese permissiva do processamento do 

feito neste Juizado Especial. Ex Positis, RECONHEÇO à incompetência 

absoluta deste Juízo para processamento do presente feito, e via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 51, IV, da Lei 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-50.2020.8.11.0051
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MARCOS LOPES BARBOSA OAB - 840.331.421-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNITED AIRLINES, INC. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000336-50.2020.8.11.0051. REQUERENTE: V. G. R. B. REPRESENTANTE: 

MARCIA RODRIGUES ALMEIDA LOPES BARBOSA, MARCOS LOPES 

BARBOSA REQUERIDO: UNITED AIRLINES, INC. Vistos, etc. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais proposta pelo menor V. G. R. B. 

representado neste ato por seus genitores MARCIA RODRIGUES ALMEIDA 

LOPES BARBOSA e MARCOS LOPES BARBOSA em face de UNITED 

AIRLINES, INC. A requerida se manifestou no ID 30375554 requerendo a 

extinção do feito, tendo em vista o autor se tratar de menor de idade. Em 

análise aos autos verifica-se que, de fato, o autor é menor de idade. 

Verifico que este Juizado Especial não é o competente para o 

processamento do presente pedido. O § 1º, do art. 8º, da referida lei, 

dispõe que “Somente as pessoas físicas capazes serão admitidas a 

propor ação perante o Juizado Especial, excluídos os cessionários de 

direito de pessoas jurídicas”. A Lei nº 9.099/95 não confere capacidade 

para estar em juízo (no polo ativo ou passivo) nem ao absolutamente nem 

ao relativamente incapaz, ainda que representado por seus genitores. 

Sobre o assunto, Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, in Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis Anotada, Saraiva, 3ª ed. Atualizada, págs. 

59/60, colaciona as seguintes decisões: MENOR – Proibição de ser parte 

em processo no âmbito do Juizado, ainda que representado por seu 

genitor – Feito extinto sem apreciação do mérito (2ª Turma Recursal Cível e 

Criminal do MARANHÃO, Ac. n. 1.364, Rel. Gervásio Protásio dos Santos 

Júnior). MENOR – Representação – Menor representado não pode figurar 

como parte ativa ou passiva no Juizado, nos precisos termos do art. 8º da 

Lei nº 9.099/95, restando-lhe apenas o ajuizamento da demanda na 

Justiça Comum. A simplicidade, oralidade, informalidade do Juizado não 

condizem com o rito do processo que envolve os menores (Turmas 

Recursais dos Juizados Especiais Cíveis da BAHIA, Rec. JEABA - TAT – 

01138/97, Rel. Antônio Pessoa Cardoso, j. em 15-12-97). A legitimidade 

constitui matéria de ordem pública, que pode ser apreciada a qualquer 

tempo. Assim, não há nenhuma hipótese permissiva do processamento do 

feito neste Juizado Especial. Ex Positis, RECONHEÇO à incompetência 

absoluta deste Juízo para processamento do presente feito, e via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 51, IV, da Lei 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito--
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MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002584-23.2019.811.0051 Polo Ativo: JAIRO LUIZ DE ANDRADE Polo 

Passivo: MULTIMARCA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos 

e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo 

pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o 

art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

JAIRO LUIZ DE ANDRADE contra MULTIMARCA ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA objetivando devolução do valor pago. A requerida em 

sua defesa suscita preliminares de impugnação a justiça gratuita, 

incompetência do Juizado Especial em razão do valor da causa, ausência 

de condições da ação e interesse de agir, pendencia de julgamento de 

recurso repetitivo, no mérito, alega que houve informações sobre o lance 

embutido e que referido lance é permitido, informa o cumprimento do 

contrato e a impossibilidade de restituição em face da previsão legal, 

juntando extrato e demais documentos, requerendo a improcedência da 

ação e a condenação a litigância de má-fé. É o suficiente a relatar. Passo 

a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar Em relação a 

preliminar de impugnação à justiça gratuita não merece acolhimento tendo 

em vista que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau 

de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas, conforme 

autoriza o artigo 54 da Lei 9.099/95, restando prejudicada a preliminar 

suscitada. No que tange a preliminar de incompetência do juizado especial 

em razão do valor da causa, verifico que referida tese não merece 

prosperar, tendo em vista que o valor perseguido pelo autor e inclusive 

sendo este o valor da causa encontra-se abaixo dos 40 salário mínimos, 

conforme autoriza o artigo 3º da Lei 9.099/95, motivo pelo qual, afasto a 

preliminar suscitada pela Ré. As preliminares em relação a ausência de 

condições da ação, interesse de agir e pendencia de recurso repetitivo, 

se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, restando 

prejudicada a preliminar suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Mérito No 

caso, o autor requer a restituição dos valores pagos, em decorrência de 

desistência do consórcio firmado com a empresa reclamada. O STJ, em 

sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que a devolução dos 

valores vertidos por consorciado desistente deve ser feita em até trinta 

dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do 

plano: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO 

ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. 

DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. 

TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 

543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores 

vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de 

imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto 

contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 

27/08/2010). Ainda em sede de recurso repetitivo, consolidou-se o 

entendimento de que o consórcio tem liberdade para fixar a taxa de 

administração, não havendo ilegalidade em sua fixação em patamar 

superior a 10%. “RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO CPC. 

CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 

10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. 

LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE. 

ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - ARTIGO 22, 

INCISO XX. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 421 DO CPC. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282/STF. 1 - As 

administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa 

de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 

2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou 

abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha 

dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg no REsp nº 

1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg no REsp nº 1.179.514/RS, Rel. 

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/10/2011, 

DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1.097.237/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, 

Quarta Turma, julgado em 16/06/2011, DJe 5/8/2011; AgRg no REsp nº 

1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 
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3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 1.029.099/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010; 

EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, 

julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010). 2 - O Decreto nº 70.951/72 foi 

derrogado pelas circulares posteriormente editadas pelo BACEN, que 

emprestaram fiel execução à Lei nº 8.177/91. 3 - Descabe ao Superior 

Tribunal de Justiça examinar a suposta violação de matéria constitucional, 

porquanto enfrentá-la significaria usurpar competência que, por expressa 

determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal 

Federal. 4 - Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, 

de dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide o 

disposto na Súmula nº 282/STF. 5 - Refoge à competência desta Corte, 

nos termos da Súmula nº 7/STJ, qualquer pretensão de análise de prejuízo 

relativo à desistência de consorciado quando dependa da efetiva prova, 

ônus que incumbe à administradora do consórcio (REsp nº 871.421/SC, 

Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 

1º/4/2008). 6 - Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, 

provido”. (REsp 1114604/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 20/06/2012). 

Segundo a jurisprudência do STJ, os juros moratórios devem ser contados 

após o trigésimo dia de encerramento do grupo, devendo a correção 

monetária incidir a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado, 

sob pena de enriquecimento ilícito da administradora dos consórcios (REsp 

n° 25.163/PR, Relator o Ministro Cesar Rocha, Quarta Turma, DJ de 

19/8/96, e REsp n° 144.334/SP, Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, 

Terceira Turma, DJ 30/11/1998). No mesmo sentido: “RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CONSÓRCIO. 

DESISTÊNCIA E EXCLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

N Ã O  O C O R R Ê N C I A .  I N É P C I A  D A  I N I C I A L .  N Ã O 

OCORRÊNCIA.ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. ESTATUTO SOCIAL. 

DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CARACTERIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO 

DOS DESISTENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 283/STF. 

CLÁUSULA PENAL. SÚMULA Nº 5/STJ. PERÍCIA COMPLEMENTAR. 

SUFICIÊNCIA DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ. 

PEDIDO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. REDUTORES. FUNDAMENTO NÃO 

ATACADO. VALORES. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 

Nº 35/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INADMISSIBILIDADE. 

DIVULGAÇÃO. REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. PÁGINAS OFICIAIS E 

DO FORNECEDOR. SUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS. ART. 18 DA LEI Nº 

7.347/1985. AFASTAMENTO. SIMETRIA. EFEITOS ERGA OMNES. 

LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ÓRGÃO JUDICANTE. CONCLUSÃO DO RE Nº 

1.101. 937/SP. OBSERVÂNCIA. (...) 13. É devida a devolução integral das 

parcelas pagas pelos consorciados, após o término do grupo, com juros e 

correção monetária, nos termos da Súmula nº 35/STJ. Os juros moratórios 

devem ser contados após o trigésimo dia de encerramento do grupo, 

devendo a correção monetária incidir a partir de cada desembolso 

realizado pelo consorciado. Precedentes. (...).” (REsp 1304939/RS, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/02/2019, DJe 06/03/2019) "CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU 

EXCLUSÃO. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. 

MATÉRIA PACÍFICA. - Na devolução das parcelas pagas pelo consorciado 

desistente, a correção monetária deve incidir a partir de cada 

recolhimento, dispondo a administradora do consórcio do prazo de trinta 

dias após o encerramento do grupo para efetuar a restituição, incidindo a 

partir do trigésimo dia eventuais juros moratórios. - Recurso especial 

conhecido e provido" (REsp nº 156.314/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR 

ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/1998, DJ 03/11/1998). Assim, 

fácil concluir que é entendimento pacífico no STJ de que: a) em caso de 

desistência do consórcio, a devolução dos valores deve ser feita até trinta 

dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do 

plano; b) não há ilegalidade na cobrança de taxa de administração em 

percentual superior a 10%; c) juros moratórios devem ser contados após 

o trigésimo dia de encerramento do grupo e; d) a correção monetária deve 

incidir a partir de cada desembolso. Posto isso, não merece prosperar a 

pretensão da reclamante em ver restituído os valores vertidos para o 

consórcio antes do encerramento do plano. III – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação do Autor como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica, 

pois referido instituo deve ser devidamente demonstrado o dolo daqueles 

que utilizam dos meios judiciais para auferir vantagens, o que não foi 

comprovado pela ré. Assim, entendo que o Autor, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. IV – Dispositivo Por tais considerações, e em consonância com 

o art. 6º. da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO A RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE e: Julgo IMPROCEDENTE o 

pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da 

parte autora; Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, em não havendo requerimento para cumprimento de 

sentença, arquive-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 23 de abril de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002086-45.2019.811.0051 Polo Ativo: MARIA DOS SANTOS LIMA 

RIGOTTI Polo Passivo: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

HONDA LTDA Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por MARIA DOS SANTOS LIMA RIGOTTI contra 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL HONDA LTDA 

objetivando devolução do valor pago. A requerida em sua defesa, alega 

que houve contato com a autora para devolução dos valores, ocasião em 

que esta nunca enviou os documentos necessários, informa o 

cumprimento do contrato e a impossibilidade de restituição em face da 

previsão legal, juntando extrato e demais documentos, requerendo a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Mérito No caso, a autora requer a 

restituição dos valores pagos, em decorrência de desistência do 

consórcio firmado com a empresa reclamada. O STJ, em sede de recurso 

repetitivo, firmou entendimento de que a devolução dos valores vertidos 

por consorciado desistente deve ser feita em até trinta dias a contar do 

prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO 

DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS 

APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do 

Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por 

consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim 

em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o 

encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente 
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provido”. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010). Ainda em 

sede de recurso repetitivo, consolidou-se o entendimento de que o 

consórcio tem liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo 

ilegalidade em sua fixação em patamar superior a 10%. “RECURSO 

ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO CPC. CONSÓRCIO. TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). 

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS 

ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DE OFENSA A 

DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - ARTIGO 22, INCISO XX. 

IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 421 DO CPC. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282/STF. 1 - As 

administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa 

de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 

2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou 

abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha 

dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg no REsp nº 

1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg no REsp nº 1.179.514/RS, Rel. 

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/10/2011, 

DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1.097.237/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, 

Quarta Turma, julgado em 16/06/2011, DJe 5/8/2011; AgRg no REsp nº 

1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 1.029.099/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010; 

EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, 

julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010). 2 - O Decreto nº 70.951/72 foi 

derrogado pelas circulares posteriormente editadas pelo BACEN, que 

emprestaram fiel execução à Lei nº 8.177/91. 3 - Descabe ao Superior 

Tribunal de Justiça examinar a suposta violação de matéria constitucional, 

porquanto enfrentá-la significaria usurpar competência que, por expressa 

determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal 

Federal. 4 - Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, 

de dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide o 

disposto na Súmula nº 282/STF. 5 - Refoge à competência desta Corte, 

nos termos da Súmula nº 7/STJ, qualquer pretensão de análise de prejuízo 

relativo à desistência de consorciado quando dependa da efetiva prova, 

ônus que incumbe à administradora do consórcio (REsp nº 871.421/SC, 

Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 

1º/4/2008). 6 - Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, 

provido”. (REsp 1114604/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 20/06/2012). 

Segundo a jurisprudência do STJ, os juros moratórios devem ser contados 

após o trigésimo dia de encerramento do grupo, devendo a correção 

monetária incidir a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado, 

sob pena de enriquecimento ilícito da administradora dos consórcios (REsp 

n° 25.163/PR, Relator o Ministro Cesar Rocha, Quarta Turma, DJ de 

19/8/96, e REsp n° 144.334/SP, Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, 

Terceira Turma, DJ 30/11/1998). No mesmo sentido: “RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CONSÓRCIO. 

DESISTÊNCIA E EXCLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

N Ã O  O C O R R Ê N C I A .  I N É P C I A  D A  I N I C I A L .  N Ã O 

OCORRÊNCIA.ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. ESTATUTO SOCIAL. 

DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CARACTERIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO 

DOS DESISTENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 283/STF. 

CLÁUSULA PENAL. SÚMULA Nº 5/STJ. PERÍCIA COMPLEMENTAR. 

SUFICIÊNCIA DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ. 

PEDIDO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. REDUTORES. FUNDAMENTO NÃO 

ATACADO. VALORES. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 

Nº 35/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INADMISSIBILIDADE. 

DIVULGAÇÃO. REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. PÁGINAS OFICIAIS E 

DO FORNECEDOR. SUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS. ART. 18 DA LEI Nº 

7.347/1985. AFASTAMENTO. SIMETRIA. EFEITOS ERGA OMNES. 

LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ÓRGÃO JUDICANTE. CONCLUSÃO DO RE Nº 

1.101. 937/SP. OBSERVÂNCIA. (...) 13. É devida a devolução integral das 

parcelas pagas pelos consorciados, após o término do grupo, com juros e 

correção monetária, nos termos da Súmula nº 35/STJ. Os juros moratórios 

devem ser contados após o trigésimo dia de encerramento do grupo, 

devendo a correção monetária incidir a partir de cada desembolso 

realizado pelo consorciado. Precedentes. (...).” (REsp 1304939/RS, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/02/2019, DJe 06/03/2019) "CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU 

EXCLUSÃO. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. 

MATÉRIA PACÍFICA. - Na devolução das parcelas pagas pelo consorciado 

desistente, a correção monetária deve incidir a partir de cada 

recolhimento, dispondo a administradora do consórcio do prazo de trinta 

dias após o encerramento do grupo para efetuar a restituição, incidindo a 

partir do trigésimo dia eventuais juros moratórios. - Recurso especial 

conhecido e provido" (REsp nº 156.314/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR 

ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/1998, DJ 03/11/1998). Assim, 

fácil concluir que é entendimento pacífico no STJ de que: a) em caso de 

desistência do consórcio, a devolução dos valores dever ser feita até 

trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o 

encerramento do plano; b) não há ilegalidade na cobrança de taxa de 

administração em percentual superior a 10%; c) juros moratórios devem 

ser contados após o trigésimo dia de encerramento do grupo e; d) a 

correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso. Posto isso, 

não merece prosperar a pretensão da reclamante em ver restituído os 

valores vertidos para o consórcio antes do encerramento do plano. II – 

Dano Moral A controvérsia cinge-se em aferir se a conduta da Ré é apta a 

ensejar a condenação em danos morais, bem como se da respectiva 

conduta há que se reconhecer a ocorrência dos aludidos danos. Cediço 

que para a caracterização da obrigação de indenizar exige-se a conduta, 

o dano e o nexo causal entre a respectiva conduta e os danos. In casu, 

postula a parte Autora a reparação por danos morais sem nenhuma razão, 

posto que não constava no sistema de proteção ao crédito uma restrição 

em seu nome e CPF que tenha sido inserida pela Ré, bem como o nexo 

causal em relação ao dano moral. Não há como se acolher a pretensão da 

parte Autora. Explica-se. Em que pese restar provado a desistência do 

consorcio pela autora e a ausência de restituição de valores, a parte 

autora não demonstrou de modo satisfatório se existia alguma restrição 

em seu nome por meio de certidão expedida pelo Órgão de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA que tenha sido inserida pela Ré ou se existiu fatos 

que corroborasse com a lesão do direito em sua esfera moral, ocasião em 

que não há como se reconhecer que referida ausência de restituição 

frente ao cumprimento contratual pela ré tenha causado a Autora danos 

morais passíveis de ressarcimento. Sendo assim, é possível crer que a 

ausência de restituição neste momento acarretou somente meros 

aborrecimentos. Não há dúvida de que a situação apresentada causa 

desconforto para qualquer pessoa, no entanto, esse desconforto não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. Tal 

entendimento encontra-se sedimentado na jur isprudência : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. 

VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero dissabor não pode ser 

alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que 

exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições 

ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Recurso Especial 

conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; RECURSO ESPECIAL 

2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Data de 

julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no DJU em 02/10/2006) 

[grifou-se] Assim, tem-se que a situação apresentada se caracteriza 

como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa nas 

relações diárias, absolutamente normais na vida de qualquer um. Portanto, 

não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária mínima de que a 

Autora tenha sido submetida à situação capaz de violar de forma 

exacerbada sua imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados pelo ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à 

personalidade, tal situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de 

dano moral passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela 

ausência dano moral a ser indenizado. III – Dispositivo Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º. da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

IMPROCEDENTE e: Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, em não havendo requerimento para 

cumprimento de sentença, arquive-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 23 de abril de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 
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Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-48.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CERBARO FERRAREZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

SCARLETT PATRICIA ZEILINGER OAB - MT27659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO OAB - PE42379 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000847-48.2019.811.0051 Polo Ativo: SONIA CERBARO FERRAREZE Polo 

Passivo: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A Vistos em correição. 

A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico da petição juntada aos autos (Id 31417708), 

que houve composição amigável entre as partes, no que tange a 

obrigação de fazer, fazendo-se necessário a homologação do acordo e 

como consequência a extinção do feito com resolução do mérito. Assim, 

considerando que a transação é ato bilateral com que as partes definem a 

solução do conflito que os envolve, e que produz efeito imediato entre as 

mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo levar em 

consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte que 

incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais valores, 

com a consequente aplicação da multa convencionado entre as partes. 

Diante disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a Extinção do 

feito com resolução do mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por 

tais considerações, HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução 

do mérito ante o acordo celebrado entre as partes. Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 23 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003632-17.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEIVER LIMA DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (REQUERIDO)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003632-17.2019.811.0051 Polo Ativo: LEIVER LIMA DE SOUZA Polo 

Passivo: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A Vistos em 

correição. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Verifico da petição juntada aos autos (Id 

31385976), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

a obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

valores, com a consequente aplicação da multa convencionado entre as 

partes. Diante disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a 

Extinção do feito com resolução do mérito é medida que se impõe. II - 

Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO e considerando o 

disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo celebrado entre as 

partes. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 22 de abril de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002813-80.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PAIM DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR OAB - PR84373 (ADVOGADO(A))

CELSO PAIM DA SILVA OAB - 002.311.601-35 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002813-80.2019.811.0051 Polo Ativo: CELSON PAIM DA SILVA & CIA 

LTDA - ME Polo Passivo: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO 

CERRADO Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por CELSO PAIM DA SILVA & CIA LTDA - ME contra 

COOPERATIVA DE CRÉDITO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO 

CERRADO objetivando restituição de valores e indenização por danos 

morais. A parte requerida em peça defensiva, afirma a inexistência de 

ilicitude e danos morais em virtude da ausência do pedido de bloqueio do 

cartão de credito, entende ser incabível a restituição uma vez que os 

valores da compra foram suspensos e não foram pagos pelo autor, 

requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito Verifica-se dos autos que o 

reclamante se insurge de compra de compra realizada em seu cartão de 

crédito no valor de R$ 12.650,00 nas Comarcas de Barra do Garças junto 

a Loja Laura Santana e Marcado pago na Comarca de São Paulo, ocasião 

em que não reconhece a compra pois sua carteira foi furtada na data de 

28.08.2019, tendo sido confeccionado Boletim de Ocorrência e 

comunicação junto ao reclamado para efeito de Bloqueio do cartão de 

credito, juntando como meio de prova extrato bancário, Boletim de 

Ocorrência, requerendo a restituição do valor debitado em conta, bem 

como indenização por dano moral. A reclamada, afirma serem inexistentes 

os danos morais em face da ausência do ato ilícito e em virtude da 

ausência do pedido de bloqueio do cartão de credito, entende ser incabível 

a restituição uma vez que os valores da compra foram suspensos e não 

foram pagos pelo autor, requerendo a improcedência da ação. De primeiro 

plano, anoto que assiste razão em parte o reclamante, devendo o réu 

cancelar as cobranças feitas ao autor referente às compras realizadas 

por terceiro de posse do cartão de crédito furtado, em virtude da atividade 

de risco e econômica que esta exerce perante seus consumidores. 

Verifico que a reclamada se limitou em sua defesa acerca do fato 

constitutivo do direito do autor, posto que não juntou nenhum documento 

que comprova de forma exata e plausível se o valor cobrado foi de 

responsabilidade do reclamante. Já o reclamante juntou em sua inicial 

documentos que demonstram que foi vitima de furto de seu cartão de 

crédito e talão de cheque por meio de confecção do Boletim de Ocorrência 

(Id 25248362), motivo pelo qual, o cancelamento do débito em face do uso 

de cartão de crédito deve ser objeto de cancelamento, até porque, a 

própria reclamada informa em sua defesa que referido cartão magnético 

só pode ser utilizado por meio de senha de uso pessoal. O ônus de provar 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo 

Civil. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do 

ônus da prova esta não se desincumbiu de seu ônus. Portanto, a 

declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que 

se impõe. III – Dano Moral A controvérsia cinge-se em aferir se a conduta 

da Ré é apta a ensejar a condenação em danos morais, bem como se da 

respectiva conduta há que se reconhecer a ocorrência dos aludidos 

danos. Cediço que para a caracterização da obrigação de indenizar 

exige-se a conduta, o dano e o nexo causal entre a respectiva conduta e 

os danos. In casu, postula a parte Autora a reparação por danos morais 

sem nenhuma razão, posto que não constava no sistema de proteção ao 

crédito uma restrição em seu nome e CPF que tenha sido inserida pela Ré, 

bem como o nexo causal em relação ao dano moral. Não há como se 

acolher a pretensão da parte Autora. Explica-se. Em que pese restar 

provado que houve cobrança de valor em sua fatura do cartão de crédito, 

a parte autora não demonstrou de modo satisfatório se existia alguma 

restrição em seu nome por meio de certidão expedida pelo Órgão de 

Proteção ao Crédito SPC/SERASA que tenha sido inserida pela Ré ou se 

existiu fatos que corroborasse com a lesão do direito em sua esfera 

moral, ocasião em que não há como se reconhecer que referida cobrança 

tenha causado ao Autor danos morais passíveis de ressarcimento. Sendo 

assim, é possível crer que a cobrança dirigida ao Autor acarretou somente 

meros aborrecimentos. Não há dúvida de que a situação apresentada 

causa desconforto para qualquer pessoa, no entanto, esse desconforto 

não pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. Tal 

entendimento encontra-se sedimentado na jur isprudência : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. 

VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero dissabor não pode ser 

alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que 

exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições 

ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Recurso Especial 

conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; RECURSO ESPECIAL 

2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Data de 

julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no DJU em 02/10/2006) 

[grifou-se] Assim, tem-se que a situação apresentada se caracteriza 

como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa nas 

relações diárias, absolutamente normais na vida de qualquer um. Portanto, 

não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária mínima de que a 

Autora tenha sido submetida à situação capaz de violar de forma 

exacerbada sua imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados pelo ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à 

personalidade, tal situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de 

dano moral passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela 

ausência dano moral a ser indenizado. II – Restituição de Valores Quanto à 

restituição do valor de R$ 12.650,00, estes se encontra completamente 

incabível na presente lide, uma vez que em analise dos documentos anexo 

a inicial, restaram ausente os comprovantes de pagamentos, motivo pelo 

qual, referido pedido há de ser indeferido. Assim, caminho outro não há 

senão o da parcial procedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1 - Declaro inexistente os débitos 

discutidos nestes autos; 2 – Torno Definitiva a Liminar anteriormente 

deferida nos autos; Sem custas e honorários, consoante previsão contida 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 23 de abril de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000653-85.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENI TEREZINHA MATTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000653-85.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: LORENI TEREZINHA 

MATTE Vistos, etc. DEFIRO o pedido formulado no id. 30292970 e 

determino a expedição do mandado de busca e apreensão para 
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cumprimento no endereço indicado pela instituição financeira, bem como 

para citação da parte ré, caso também se encontre no local. INDEFIRO o 

pedido de segredo de justiça, por ausência de respaldo legal. Autorizo o 

Oficial de Justiça a cumprir a diligência nos finais de semana, feriados e 

fora do horário do expediente, bem como proceder ao arrombamento e 

requisição de reforço policial, caso estritamente necessário para o 

cumprimento da diligência. Fica o cumprimento da diligência condicionado à 

prévia comprovação do recolhimento das custas e diligências devidas, o 

que deverá ser certificado pela Secretaria do Juízo. Caso o bem não seja 

localizado no endereço indicado, intime-se o credor para manifeste-se nos 

autos. Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito 

Canarana, 17 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000256-55.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LUIS FRONZA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000256-55.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: MARCOS LUIS FRONZA - EPP REQUERIDO: PEREIRA & 

PARRA PEREIRA LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARCOS LUIS 

FRONZA EPP em face de INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE 

CEREAIS EIRELI. Relata-se o autor que firmou um contrato de compra e 

venda com reserva de domínio com o requerido, tendo como objeto 01 

(um) trator no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil) reais, recebendo o 

pagamento à vista de R$ 40.000,00 (quarenta mil) reais. Quanto ao 

remanescente foi entregue ao autor um cheque pré-datado que seria 

adimplido no dia 30.04.2020 o restante do valor. Afirma-se que tomou 

c o n h e c i m e n t o  d a  R e c u p e r a ç ã o  J u d i c i a l  n o s  a u t o s 

1001969-41.2020.8.11.0037 em trâmite na Comarca de Primavera do 

Leste, e que seu crédito se encontra arrolado na lista de credores da 

citada ação. Assim, requer o autor que seja deferida liminarmente a busca 

e apreensão do Trator New Holland, antes que seja penhorado por outros 

credores, sob o fundamento de que seu crédito não está sujeito aos 

efeitos da recuperação judicial. Vieram os autos conclusos. DECIDO. 

Extrai-se dos autos que o requerido possui ação de recuperação judicial 

em trâmite na Comarca de Primavera do Leste/MT (autos 

1001969-41.2020.8.11.0037). Na referida ação foi deferida a liminar 

pleiteada pelo requerido suspendendo todos e quaisquer atos 

expropriatórios, com fundamento na Lei 11.101/05, art. 6, §4º. Conforme 

explanado pelo autor na exordial, seu crédito encontra-se inclusive 

arrolado no rol de credores na ação de Recuperação Judicial, e assim, 

eventuais pedidos acerca do inadimplemento do requerido deverá ser 

formulado nos autos da citada ação. O Superior Tribunal de Justiça 

pacificou entendimento acerca da concentração de decisões que tratam 

de constrição sobre os bens do recuperando no juízo universal. Assim, 

seja o crédito concursal, extraconcursal (§ 3º, do art. 49), seja ele por 

outros meios não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, como o 

crédito tributário (§ 7º, do art. 6º), é o juízo universal, segundo o STJ, o 

competente para decidir sobre constrição nos bens do recuperando. 

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO 

DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis 

com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros 

órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da 

falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo 

de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017)". No sentido de impossibilidade de juiz alheio 

ao juízo universal da recuperação judicial proceder atos de expropriação, 

manifesta-se ainda a seguinte jurisprudência: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

ORDEM DE PENHORA QUE ATINGE O PATRIMÔNIO DE EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTERFERÊNCIA INDEVIDA NA COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO CONCURSAL. A ordem de penhora direcionada ao patrimônio de 

empresas em recuperação judicial, proveniente de juízo diverso do 

concursal, configura interferência indevida na competência do juízo 

universal próprio deste último. Isso porque, os atos de expropriação 

referentes a créditos individuais promovidos contra empresas em 

recuperação judicial devem ser realizados exclusivamente pelo juízo 

universal, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de 

suspensão previsto no art. 6°, §4° da Lei 11.101/05. Precedentes do STJ. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. (TJ-GO – Conflito de 

Competência:03192957220198090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO 

ROSA, Data de Julgamento: 10/09/2019, 1° Seção Cível, Data de 

Publicação: DJ de 10/09/2019) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar 

pleiteada, respeitando-se a decisão de recuperação judicial proferida na 

comarca de Primavera do Leste, juízo universal da Recuperação Judicial. 

Designe-se Audiência de Conciliação de acordo com a pauta do CEJUSC 

desta Comarca. Cite-se e intime-se o requerido. O prazo para contestação 

(de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência 

(art. 335, inciso I, do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção relativa de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, 

do CPC). As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Ademais, DETERMINO a 

intimação da parte autora para que proceda com o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Intimem-se. Cite-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz de Direito Canarana, 23 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001246-80.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAN FERNANDO FERREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1001246-80.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA REU: EDIVAN FERNANDO FERREIRA Vistos. Trata-se de ação de 

cobrança movida por AGRO-ARAGUAIA COMÉRCIO DE INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA em face de EDIVAN FERNANDO FERREIRA. Aportou 

pedido formulado pela parte autora no id. 31463599, requerendo que seja 
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considerada válida a citação do requerido, ante a certidão juntada no id. 

29155666 do Oficial de Justiça, a qual informa que enviou uma mensagem 

via Facebook do requerido através do Messenger. Vieram conclusos. 

Embora a parte autora tenha fundamentado em seu pedido que o Poder 

Judiciário tem admitido a validade de intimações por meio eletrônico, via 

WhatsApp, razão não lhe assiste. A Portaria Conjunta 

n.774/2019-PRES-CGJ, de 17 de junho de 2019, possibilitou a intimação 

das partes por aplicativo WhatsApp, desde que previamente formalizado 

termo de adesão ao procedimento e, sua ausência implica na manutenção 

da intimação por meios tradicionais, previstos em lei. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido formulado no id. 31463599, por considerar que o 

pedido não adotou os procedimentos previstos na citada Portaria, 

portanto, entendo que não houve a citação da parte requerida. INTIME-SE 

a parte autora para que apresente nos autos endereço do requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz de Direito Canarana, 23 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000252-18.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DAIANA WEIMER TEN CATEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRO TEN CATEN (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000252-18.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: ANDREIA DAIANA WEIMER TEN CATEN ESPÓLIO: VIRO TEN 

CATEN Vistos. 1- Defiro a abertura do inventário do ESPÓLIO DE VIRO 

TEM CATEN. 2- Nomeio ANDREIA DAIANA WEIMER TEM CATEN como 

inventariante. Intime-se da nomeação e para prestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, bem 

como para apresentar as primeiras declarações no prazo de 20 (vinte) 

dias, tomando-se por termo. 3- Sem prejuízo da diligência supra, citem-se 

o cônjuge/companheiro, os herdeiros e os legatários, intimando o órgão do 

Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, bem como a 

Fazenda Pública e o testamenteiro, se houver testamento (art. 626 do 

NCPC). 4- Concluídas as citações, dê-se vista dos autos às partes, em 

cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem 

sobre as primeiras declarações, na forma do art. 627 do NCPC. 5- Em 

seguida, a contar do término do prazo supra, remetam-se os autos às 

Fazendas Públicas para manifestar sobre os valores e, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (art. 629 do 

NCPC) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(art. 634 do NCPC), manifestando-se expressamente. 6- Somente após 

concluídas todas as diligências supra, venham os autos conclusos. 7- 

Intime-se e expeça-se o necessário. Às providências. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz de Direito Canarana, 24 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000452-93.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DALCIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELMAR FRANSISCON (REU)

IVANIR FRANCISCON (REU)

ADILAR FRANCISCON (REU)

SERGIO FRANSCISCON (REU)

ALTAIR FRANSCISCON (REU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE CANARANA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos ao requerente para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em vista o ofício 

apresentado pelo Cartório de Registro de Imóveis (documento ID 

30198677)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000080-76.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACINTA CANDIDA DE SOUZA (EXECUTADO)

ANTONIO JOSE COGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos ao requerente para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em vista 

correspondência devolvida ID 30523953.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000458-03.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIDE DE JESUS OZORIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos ao requerente para que tome ciência da dilação de 

prazo de 30 dias, conforme requisitado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001261-49.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO ROSSI 05848820929 (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: DR AMANDIO 

FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/ES 17315-A, para que providencie(m) o 

depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, devendo a guia 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000428-31.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA ROSA DA SILVA OAB - MT23939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 1010, 

do Código de Processo Civil, fica a parte requerente INTIMADA para, no 

prazo legal, apresentar suas contrarrazões ao recurso ora interposto.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000063-40.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

POLICARPO WA AIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 056/2007CGJ, impulsiono os autos a fim de que 

seja intimado o requerente, através de seu patrono, para que se 

manifeste, no prazo legal, acerca da contestação e dos documentos 

apresentados.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000415-66.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ MARAFON (EXECUTADO)

PAULO LUIZ MARAFON - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000415-66.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A EXECUTADO: PAULO LUIZ 

MARAFON - ME, PAULO LUIZ MARAFON Vistos e etc... No que pertine a 

petição de ID. 31457941 esclareço que o acordo já foi homologado e que o 

dinheiro bloqueado via BACENJUD foi desbloqueado no mesmo dia em que 

se realizou a penhora, tendo em vista a quantia encontrada. No mais, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Canarana, 23 de abril de 

2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000415-66.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ MARAFON (EXECUTADO)

PAULO LUIZ MARAFON - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000415-66.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A EXECUTADO: PAULO LUIZ 

MARAFON - ME, PAULO LUIZ MARAFON Vistos e etc... No que pertine a 

petição de ID. 31457941 esclareço que o acordo já foi homologado e que o 

dinheiro bloqueado via BACENJUD foi desbloqueado no mesmo dia em que 

se realizou a penhora, tendo em vista a quantia encontrada. No mais, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Canarana, 23 de abril de 

2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000556-51.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. I. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ZAITTER OAB - PR47325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. P. (REQUERIDO)

A. R. P. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000556-51.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. REQUERIDO: 

ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR, JOSE ADRIANO PINTON Vistos e 

etc... Considerando a entrada em vigor da lei n° 11.077/20, a qual 

estabelece nova tabela de custas para o Poder Judiciário, determino a 

intimação do requerente para que efetue o pagamento da custa pertinente 

a cada pedido de BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, sob pena de 

indeferimento do pedido. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e 

conclusos. Canarana, 14 de abril de 2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA 

DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000460-36.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PNEUMAT - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON JUNIOR DA ROZA OAB - MT26828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER VINICIUS RODRIGUES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000460-36.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): PNEUMAT - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME REU: EDER 

VINICIUS RODRIGUES Vistos e etc... Ao autor para manifestação, no prazo 

legal, deixando consignado que sua inércia acarretará a extinção do 

processo por presunção de desistência. Canarana, 17 de abril de 2020. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001230-29.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA MONTEIRO PAIXAO OAB - SP273807 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. A. (REU)

J. M. S. (REU)

T. M. S. (REU)

M. M. S. (REU)

R. M. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

requerida, via DJE, na pessoa de seu Procurador, para que, no prazo de 

quinze dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, observado 

o disposto do art. 373 do CPC. Saliento que as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias serão indeferidas, nos termos do art. 370, 

parágrafo única do CPC. Canarana, 24 de abril de 2020. DHIEGO 

GUSTAVO MEDRADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000595-48.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK SEIITI OGUIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000595-48.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: FRANK SEIITI OGUIDO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos e etc... Considerando que o Resp. n° 1319.232/DF já foi decidido, 

determino que o presente feito retorne seu curso regular. Digam as partes 

no prazo de 15 dias, se tem interesse na produção de outra prova, caso 

requeiram tal providência que justifiquem a necessidade de tal medida, 

ressalto que pedidos protelatórios serão rejeitados (Art. 370 Parágrafo 

único NCPC). Às providências. Canarana, 3 de abril de 2020. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000620-61.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. D. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FAVALESSA DONINI OAB - SP239472 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000620-61.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: JANAINA GONCALVES DE SOUZA EXECUTADO: RAFAEL 

FAVALESSA DONINI Vistos e etc... Defiro o pedido de ID. 30191182, 

determino a intimação do requerido para, em 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que se 

vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de serem penhorados tantos bens quanto forem 

necessários para o pagamento da dívida. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se e vistas ao credor para atualizar o valor da dívida, após 

conclusos. Canarana, 3 de abril de 2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 46271 Nr: 2212-36.2014.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pedro de Oliveira Cottica, Valeska de Oliveira 

Cottica, Veruska Machado de Oliveira, Melchior Fülber Caumo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino José Cottica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELCHIOR FÜLBER CAUMO - 

OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos.

 Comprovada a transferência de numerário ao presente feito (fl. 104/v°), 

DEFIRO o pedido de fl. 108 e DETERMINO a transferência do importe à 

conta de titularidade da representante legal dos exequentes.

 Em seguida, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste no 

prosseguimento do feito, no prazo de quinze dias e REMETAM-SE os autos 

ao Ministério Público Estadual.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000657-88.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RUI LOSS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL BIAZI OAB - RS83068 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO ANDRE SOARES DICKMANN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000657-88.2019.8.11.0029. EXEQUENTE: RUI LOSS EXECUTADO: 

OTAVIO ANDRE SOARES DICKMANN Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

em que a parte embargante RUI LOSS alega ser credora do embargado 

OTAVIO ANDRE SOARES DICKMANN da quantia de R$35.000,00 (trinta e 

cinco mil reais) – sem atualização – “representada por um cheque da 

Cooperativa Sicredi, emitido pelo executado, o qual foi devidamente 

apresentado na instituição bancária, tendo retornado ante ausência de 

fundos, motivos 11 e 12”. SIC O executado opôs embargos à execução 

em que reconhece a dívida e apresenta como proposta de quitação a 

entrega do bem, objeto do negócio celebrado entre as partes: “Excelência, 

em ato de boa-fé, o Embargante declara não possuir dinheiro em espécie 

para saldar o débito, nem outros bens que não a colheitadeira, porém, 

deseja resolver o impasse, que conforme dito alhures, não se resolveu 

por motivos adversos a sua vontade. Diante de todo o exposto, vem 

através deste, com fundamento na Teoria da imprevisão, requerer a 

recomposição das obrigações assumidas, nos termos que segue: O 

Embargante realizará a devolução da colheitadeira objeto do negócio que 

gerou a obrigação da presente execução (colheitadeira John Deere, 

marca SLC, modelo 7500 VR, 1996, número de série 7500, AF 32.924, com 

plataforma flexível (automática), com gabine e ar-condicionado, em bom 

estado de conservação, sendo ela a das fotos anexa), para 

compensação do cheque nº 001159, ora executado, e do cheque nº 

001160, ambos da Cooperativa de crédito Sicredi, conta nº 36393-6, coop. 

0806, em nome do Embargante, no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil 

reais) cada, este último com vencimento futuro, 30/04/2020; O Embargado 

fará devolução dos cheques mencionados acima, dando plena, geral e 

irrevogável quitação do negócio realizado entre as partes, e como 

consequência gerando a extinção da presente execução com resolução 

do mérito; O Embargado ficará com o valor pago como entrada do negócio 

(R$30.000,00 – através da entrega de um veículo HB20) como pagamento 

dos demais e reparações, além de receber (mediante a entrega da 

colheitadeira) a compensação do cheque com data de vencimento para o 

ano que vem, 30/04/2020, com 07 (sete) meses de antecipação. 

Considerando que conforme o disposto no art. 917 do CPC, o embargado 

poderá alegar nos embargos à execução: Art. 917. Nos embargos à 

execução, o executado poderá alegar: I. inexequibilidade do título ou 

inexigibilidade da obrigação; II. penhora incorreta ou avaliação errônea; III. 

excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV. retenção 

por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para 

entrega de coisa certa; V. incompetência absoluta ou relativa do juízo da 

execução; VI. qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em 

processo de conhecimento. Portanto, tendo o embargante/executado 

reconhecido o débito e ofertado como pagamento do débito objeto da lide e 

de cheque com vencimento futuro e que não é objeto deste processo, qual 

seja: 01 colheitadeira John Deere, marca SLC, modelo 7500 VR, 1996, 

número de série 7500, AF 32.924, com plataforma flexível (automática), 

com gabine e ar-condicionado, em bom estado de conservação, 

improcede os embargos opostos. Pelo exposto, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE EXECUÇÃO e considerando o 

reconhecimento da dívida, deixo de proceder a liberação do bem ofertado 

como garantia. Determino ainda que a parte exequente/embargada se 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, para fins de prosseguimento da execução Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-19.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EL SCHADDAI PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE LETICIA DECESARO OAB - MT26883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PANAZZOLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000681-19.2019.8.11.0029. REQUERENTE: EL SCHADDAI PECAS E 

IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - EPP REQUERIDO: RODRIGO 

PANAZZOLO Vistos. 1- Altere-se a classe para cumprimento de 
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sentença. Considerando que foi decretada a revelia do executado na 

sentença, torna-se desnecessária a sua intimação na fase do 

cumprimento de sentença, nesse sentido: DECISÃO MONOCRÁTICA. 

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE 

DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO RÉU REVEL ACERCA DA PENHORA 

REALIZADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTES DA 

LIBERAÇÃO DOS VALORES EM FAVOR DO CREDOR. REVELIA 

DECRETADA NA FASE DE COGNIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO RÉU REVEL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXPROPRIATÓRIO INDEPENDENTEMENTE DE 

INTIMAÇÃO DO RÉU REVEL. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 

SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (Mandado de Segurança, 

N°71008701062, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 01-07-2019) (TJ-RS – 

MS:71008701062 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de 

Julgamento: 01/07/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: 03/07/2019). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora 

online formulado no id. 31151683, e em consequência, PROCEDA-SE a 

decisão pelo sistema BACENJUD, determinando o bloqueio online de 

valores até o montante do débito executado que eventualmente for 

encontrado em contas bancárias pertencentes ao executado, cujo nº de 

inscrição no CPF/CNPJ foi declinado pela parte exequente nos autos. 

Realizado o bloqueio do numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora e 

depósito, e intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos no 

prazo legal. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de 

bloqueio, infrutífera, INTIME-SE o exequente para indicar bens do devedor, 

passíveis de constrição judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz de Direito CANARANA, 16 de abril de 2020.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000657-88.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RUI LOSS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL BIAZI OAB - RS83068 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO ANDRE SOARES DICKMANN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000657-88.2019.8.11.0029. EXEQUENTE: RUI LOSS EXECUTADO: 

OTAVIO ANDRE SOARES DICKMANN Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

em que a parte embargante RUI LOSS alega ser credora do embargado 

OTAVIO ANDRE SOARES DICKMANN da quantia de R$35.000,00 (trinta e 

cinco mil reais) – sem atualização – “representada por um cheque da 

Cooperativa Sicredi, emitido pelo executado, o qual foi devidamente 

apresentado na instituição bancária, tendo retornado ante ausência de 

fundos, motivos 11 e 12”. SIC O executado opôs embargos à execução 

em que reconhece a dívida e apresenta como proposta de quitação a 

entrega do bem, objeto do negócio celebrado entre as partes: “Excelência, 

em ato de boa-fé, o Embargante declara não possuir dinheiro em espécie 

para saldar o débito, nem outros bens que não a colheitadeira, porém, 

deseja resolver o impasse, que conforme dito alhures, não se resolveu 

por motivos adversos a sua vontade. Diante de todo o exposto, vem 

através deste, com fundamento na Teoria da imprevisão, requerer a 

recomposição das obrigações assumidas, nos termos que segue: O 

Embargante realizará a devolução da colheitadeira objeto do negócio que 

gerou a obrigação da presente execução (colheitadeira John Deere, 

marca SLC, modelo 7500 VR, 1996, número de série 7500, AF 32.924, com 

plataforma flexível (automática), com gabine e ar-condicionado, em bom 

estado de conservação, sendo ela a das fotos anexa), para 

compensação do cheque nº 001159, ora executado, e do cheque nº 

001160, ambos da Cooperativa de crédito Sicredi, conta nº 36393-6, coop. 

0806, em nome do Embargante, no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil 

reais) cada, este último com vencimento futuro, 30/04/2020; O Embargado 

fará devolução dos cheques mencionados acima, dando plena, geral e 

irrevogável quitação do negócio realizado entre as partes, e como 

consequência gerando a extinção da presente execução com resolução 

do mérito; O Embargado ficará com o valor pago como entrada do negócio 

(R$30.000,00 – através da entrega de um veículo HB20) como pagamento 

dos demais e reparações, além de receber (mediante a entrega da 

colheitadeira) a compensação do cheque com data de vencimento para o 

ano que vem, 30/04/2020, com 07 (sete) meses de antecipação. 

Considerando que conforme o disposto no art. 917 do CPC, o embargado 

poderá alegar nos embargos à execução: Art. 917. Nos embargos à 

execução, o executado poderá alegar: I. inexequibilidade do título ou 

inexigibilidade da obrigação; II. penhora incorreta ou avaliação errônea; III. 

excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV. retenção 

por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para 

entrega de coisa certa; V. incompetência absoluta ou relativa do juízo da 

execução; VI. qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em 

processo de conhecimento. Portanto, tendo o embargante/executado 

reconhecido o débito e ofertado como pagamento do débito objeto da lide e 

de cheque com vencimento futuro e que não é objeto deste processo, qual 

seja: 01 colheitadeira John Deere, marca SLC, modelo 7500 VR, 1996, 

número de série 7500, AF 32.924, com plataforma flexível (automática), 

com gabine e ar-condicionado, em bom estado de conservação, 

improcede os embargos opostos. Pelo exposto, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE EXECUÇÃO e considerando o 

reconhecimento da dívida, deixo de proceder a liberação do bem ofertado 

como garantia. Determino ainda que a parte exequente/embargada se 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, para fins de prosseguimento da execução Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarães

Diretoria do Fórum

Sentença

SENTENÇA

1298 - PROCESSO ADMINISTRATIVO

Chapada dos Guimarães

0703939-91.2020.8.11.0024

Vistos etc.

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado em atenção à 

determinação da Corregedoria-Geral da Justiça para apurar possível ato 

de omissão do Tabelião do 1º Ofício no lançamento de informações 

imprescindíveis no sistema CEI dentro do prazo estabelecido.

Intimado o tabelião apresentou resposta elucidando o motivo do atraso nas 

informações.

Relatei o necessário, passo a decidir.

O processo administrativo disciplinar em face de Tabelião de serviços 

notariais e de registro é regulamentado pela Lei Federal nº 8.935/94 nos 

artigos 31 a 38, que disciplinam os deveres, infrações disciplinares e a 

necessidade de fiscalização pelo Poder Judiciário.

A Lei Estadual nº 6.940/97, de igual modo, regulamenta entre os artigos 18 

a 23, a matéria afeta no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Outrossim, a Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado editou a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro 

Extrajudicial, que nos artigos 308 a 316, regulamentam o processo 

administrativo disciplinar e a sindicância em face de do Serviço Registral.

Contudo, analisando detidamente os autos, vislumbro que não há 

elementos para instauração de SIND/PAD em face do Tabelião de Registro 
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de Imóveis desta Comarca.

Explico.

A instauração do presente procedimento tem o escopo de averiguar, 

produzir provas e julgar se o Sr. Cristóvão Pedriel da Paixão cometeu 

infração disciplinar durante o exercício das funções de Tabelião do 

Cartório do 1º Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Ocorre que o ofício nº 50/2020-CRI, elucida os motivos do atraso, 

justificando que a inserção de dados tanto no CEI, quanto 

no Sinter (Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais), gerou 

o atraso nas informações.

Argumenta ainda, que o lançamento na CEI prescinde do lançamento 

anterior no Sinter, o que ocasionou a necessidade de refazimento de 

alguns atos de lançamentos sistêmicos, gerando o atraso na remeça 

das informações.

Ao final, informa que está realizando os referidos lançamentos de 

informações afim de sanar o atraso.

Desta forma, entendo que não houve dolo ou culpa passível de 

instauração de processo administrativo disciplinar com o objetivo de 

apurar irregularidades no fornecimento de informações pelo referido 

Tabelionato, uma vez que demonstrado e justificado o atraso, bem 

como prestado o compromisso de sanar a irregularidade apresentada.

CONCLUSÃO.

ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, determino o 

arquivamento do presente procedimento na forma do art. na forma do art. 

18, §2º, “a” do Provimento nº 5/2008-CM.

Oficie-se à e. Corregedoria-Geral da Justiça (Exp. CIA 

nº 0016343-30.2019.8.11.0000).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo em definitivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães, 23 de abril de 2020.

(assinatura eletrônica)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

SENTENÇA

1199 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

Chapada dos Guimarães

0703945-98.2020.8.11.0024

Vistos etc.

Trata-se de pedido de providências instaurado em atenção à determinação 

da Corregedoria-Geral da Justiça para apurar possível ato de omissão 

dos Tabeliães Interinos do 2º Ofício de Chapada dos Guimarães; Água 

Fria; Planalto da Serra e Nova Brasilândia no lançamento de informações 

imprescindíveis no sistema CEI dentro do prazo estabelecido.

Intimados os tabeliães interinos apresentaram resposta elucidando o 

motivo do atraso nas informações.

Relatei o necessário, passo a decidir.

O processo administrativo disciplinar em face de Tabelião de serviços 

notariais e de registro é regulamentado pela Lei Federal nº 8.935/94 nos 

artigos 31 a 38, que disciplinam os deveres, infrações disciplinares e a 

necessidade de fiscalização pelo Poder Judiciário.

A Lei Estadual nº 6.940/97, de igual modo, regulamenta entre os artigos 18 

a 23, a matéria afeta no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Outrossim, a Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado editou a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro 

Extrajudicial, que nos artigos 308 a 316, regulamentam o processo 

administrativo disciplinar e a sindicância em face de do Serviço Registral.

Contudo, analisando detidamente os autos, vislumbro que não há 

e lementos para ins tauração de SIND/PAD em face 

dos Tabelião Interinos desta Comarca.

Explico.

A instauração do presente procedimento tem o escopo de averiguar, 

produzir provas e julgar se os Srs. Cláudia Cristina Bueno, Waldemir 

Paes Landin, Rosa das Graças de Campos e Wilson Júnior Alves dos 

Santos cometeram infração disciplinar durante o exercício das funções de 

Tabeliães dos: Tabelionato de Registro Civil de Água Fria; Cartório do 2º 

Ofício de Chapada dos Guimarães; Tabelionato do Registro Civil de Nova 

Brasilândia e Tabelionato do Registro Civil de Planalto da Serra, 

respectivamente.

No tocante à Tabeliã Cláudia Cristina Bueno, observo que suas razões de 

defesa foram apresentadas no Ofício nº 6/2020 no qual disciplina 

pormenorizadamente cada módulo de lançamento no sistema CEI, 

enfatizando que os últimos atos lavrados são remetidos ao referido 

sistema, bem como informa os atos aos quais está fazendo o lançamento 

pretérito.

Ressalto que o referido Tabelionato é deficitário e lavra poucos atos 

mensais, não alcançando, em alguns meses, a lavratura de atos de todas 

as espécies previstas para aquela serventia. Vislumbro que conforme 

informado, o último casamento lavrado foi em 7/12/2019, o último 

nascimento em 9/12/2019.

Quanto à Tabeliã Rosa das Graças de Campos, em suas razões de 

defesa (Ofício nº 11/2020), elucidou que é designada em Serventia 

deficitária, contando com apenas uma colaboradora, bem como elucidou a 

dificuldade de acesso àinternetna pequena cidade de Nova Brasilândia, o 

que impossibilita a inserção de dados no referido sistema, com a 

periodicidade exigida.

Entretanto, ressalta a força de vontade em cumprir as metas, mas 

impedida por questões de origem tecnológica que extrapolam suas 

possibilidades no Tabelionato, necessariamente, o serviço ruim oferecido 

às cidades de pequeno porte deste Estado.

Em relação ao Sr. Valdemir Paes Landin, Tabelião do 2º Ofício de Chapada 

dos Guimarães, nas razões oferecidas por seu substituto, o Sr. Lauro 

Fernando Sales de Souza (Ofício nº 6/2020), informou que existem livros 

que superam o formato A4 de tamanho de papel, o que dificulta a 

digitalização em razão da inexistência de equipamento de digitalização 

disponível na serventia para tanto. Informou também, que até o presente 

momento a egrégia Corregedoria-Geral da Justiça não respondeu à 

solicitação para contratação de mais 3 (três) pessoas para trabalhar 

exclusivamente na digitalização de informações e inserção junto à CEI. Por 

fim, alegou que possuem contrato de prestação de serviços 

deinternet com a empresa Oi, que não fornece velocidade suficiente para 

o desempenho adequado dos trabalhos.

No tocante ao Sr. Wilson Júnior Alves dos Santos, Tabelião do Registro 

Civil de Planalto da Serra, nas razões de defesa oferecidas (Ofício nº 

5/2020), declarou que é Tabelião de serventia deficitária, não possuindo 

colaboradores, e trabalhando sozinho; informa também que possui uma 

única unidade de computador, bem como que o acesso à internet é por 

meio de sinalwireless de péssima qualidade, o que dificulta a inserção de 

dados na CEI.

Analisando detidamente a defesa de cada um dos Tabeliães 

Internos, entendo que não houve dolo ou culpa passível de instauração de 

processo administrativo disciplinar com o objetivo de apurar 

i r r e g u l a r i d a d e s  n o  f o r n e c i m e n t o  d e  i n f o r m a ç õ e s 

pelos referidos Tabelionatos, uma vez que demonstrado e justificado o 

atraso, bem como prestado o compromisso de sanar a irregularidade 

apresentada.

CONCLUSÃO.

ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, determino o 

arquivamento do presente procedimento na forma do art. na forma do art. 

18, §2º, “a” do Provimento nº 5/2008-CM.

Oficie-se à e. Corregedoria-Geral da Justiça (Exp. CIA 

nº 0016343-30.2019.8.11.0000).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo em definitivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães, 23 de abril de 2020.

(assinatura eletrônica)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

SENTENÇA

1199 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

Chapada dos Guimarães

0702560-18.2020.8.11.0024

Vistos etc.

Trata-se de pedido de providências instaurado em atenção à determinação 

da Corregedoria-Geral da Justiça para apurar possível ato 

de irregularidade cometido pela Tabeliã Interna do Registro Civil de Água 

Fria.

Intimada, a Tabeliã apresentou resposta elucidando os fatos.

Relatei o necessário, passo a decidir.

O processo administrativo disciplinar em face de Tabelião de serviços 

notariais e de registro é regulamentado pela Lei Federal nº 8.935/94 nos 

artigos 31 a 38, que disciplinam os deveres, infrações disciplinares e a 

necessidade de fiscalização pelo Poder Judiciário.

A Lei Estadual nº 6.940/97, de igual modo, regulamenta entre os artigos 18 

a 23, a matéria afeta no âmbito do Estado de Mato Grosso.
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Outrossim, a Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado editou a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro 

Extrajudicial, que nos artigos 308 a 316, regulamentam o processo 

administrativo disciplinar e a sindicância em face de do Serviço Registral.

Contudo, analisando detidamente os autos, vislumbro que não há 

elementos para instauração de SIND/PAD em face da Tabeliã Interina de 

Água Fria, desta Comarca.

Explico.

A instauração do presente procedimento tem o escopo de averiguar, 

produzir provas e julgar se a Sra. Cláudia Cristina Bueno cometeu infração 

disciplinar durante o exercício das funções de Tabeliã do Tabelionato de 

Registro Civil de Água Fria.

Conforme bem explanado pela Tabeliã, em suas razões de defesa (Ofício 

nº 8/2020), informou que a Escritura de Compra e Venda fora lavrada em 

5 de abril de 2006, através de procuração lavrada no Tabelionato de Notas 

de Nossa Senhora do Livramento-MT.

Segue narrando que ao conferir a documentação utilizada para a lavratura 

da escritura, não fora observado pelo Tabelião à época, os documentos 

exigidos para a elaboração do ato, uma vez que sequer havia arquivo 

para tanto no Tabelionato.

Narra ainda que orientou a suposta vítima a procurar a polícia para o 

registro de ocorrência e assistência jurídica para buscar a anulação da 

escritura pública de compra e venda.

Informa por fim, que fora designada como Tabeliã em 20 de junho de 2017, 

ou seja, mais de 11 (onze) anos após o ocorrido.

Analisando detidamente a defesa da representada, observo que não há 

que se falar em responsabilidade administrativa, uma vez que em primeiro 

lugar, não praticou o ato passível de impugnação e, ademais, tomou 

juntamente com a suposta vítima, as medidas necessárias à preservação 

do direito da ofendida, encaminhando-a à polícia, e à assistência jurídica 

necessária à impugnação judicial do ato.

Ao final, declarou ainda que não houve o registro da Escritura, em tese, 

falsa na matrícula do imóvel, ou seja, não havendo tampouco a 

consumação do dano à suposta ofendida.

Por estas razões, entendo que o pedido de providências deve ser 

arquivado no estado em que se encontra, sem qualquer apontamento 

administrativo em face da Tabeliã que, diligentemente, vem construindo o 

arquivo de documentos da Serventia.

CONCLUSÃO.

ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, determino o 

arquivamento do presente procedimento na forma do art. 18, §2º, “a” do 

Provimento nº 5/2008-CM.

Oficie-se à e. Corregedoria-Geral da Justiça (Exp. CIA 

nº 0067780-13.2019.811.0000).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo em definitivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães, 23 de abril de 2020.

(assinatura eletrônica)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000041-31.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO ALEXANDRE DE AMORIM (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de atender ao 

requerimento do autor, desentranhando o mandado de citação Id. 

18470681 para integral cumprimento, devendo a parte autora providenciar 

o depósito da diligência do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002050-63.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ERENICE SANTANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para que seja intimada a parte autora 

para manifestar sobre a contestação e documentos no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001867-92.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO UHDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 1001867-92.2019.8.11.0024. 

AUTOR(A): OSVALDO UHDE REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Os autos vieram conclusos após a 

juntada pela parte autora de alguns documentos a demonstrar sua 

hipossuficiência, conforme determinação proferida por este juízo 

anteriormente. Contudo, conquanto tenha sido apresentado na referida 

petição alguns documentos a demonstrar sua suposta miserabilidade, 

conclui-se que tais documentos não comprovam a impossibilidade de 

recolhimento das custas processuais, sobretudo se considerando a 

extensão da área de sua propriedade (vide cópia da matrícula de fls. 

62/64), inclusive com registro de averbações premonitórias decorrentes 

de execuções bancárias de monta considerável, bem como o extrato 

previdenciário de fls. 56/57, demonstrando o salário de contribuição 

durante o período de tempo ali destacado. CONCLUSÃO. Diante do 

exposto, indefiro os benefícios da gratuidade da justiça. Dessa forma, 

intime-se a parte autora, por intermédio do advogado constituído, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acoste ao feito comprovante de 

recolhimento das custas e taxas judiciárias, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321 do CPC). Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000322-50.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARYSON AUGUSTO ADRIANO ALBERNAZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 1000322-50.2020.8.11.0024. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ARYSON AUGUSTO ADRIANO ALBERNAZ Vistos, etc. I. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte requerente não logrou êxito em comprovar a 

constituição em mora do devedor, uma vez que não há nos autos qualquer 

documento que evidencie a notificação pessoalmente acerca do débito 

exequendo no endereço indicado no contrato, uma vez que o AR 

apresentado nos autos foi devolvido (fl. 13). Neste sentido é a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - PROCESSO EXTINTO SEM 

MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. ‘É firme a jurisprudência desta Corte 

no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra 

a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada 

pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, 

nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado 

pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.’ (AgRg no AREsp 
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564.262/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016). Sendo a parte 

devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao 

seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por 

indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 485, I, do Código de 

Processo Civil.” (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap 

66657/2017, Relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 

DJe 25.9.2017) II. Desta feita, intime-se a parte requerente para, no prazo 

de 15 (dez) dias, emendar a inicial, acostando aos autos documento hábil 

a demonstrar a notificação extrajudicial do devedor quanto ao débito 

exequendo, sob pena de indeferimento da inicial. III. Certifique-se eventual 

silêncio. IV. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000523-42.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Vicente de Paulo Lopes Machado (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE DE PAULO LOPES MACHADO OAB - SP226775 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PIRES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VASCONCELOS OAB - SP75480 (ADVOGADO(A))

RICARDO GALDINO ROLDAO PEREIRA OAB - GO38247 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

executada para que, na forma do art. 388, parágrafo único da CNGC 

Judicial, promova o recolhimento dos valores referentes às custas 

processuais, cujo comprovante não foi apresentado nos autos, e ainda, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da diligência do 

oficial de justiça, para cumprimento do mandado, devendo o depósito da 

diligência ser realizado por meio de Guia de Diligência, obtida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão de guias online - diligência - 

emissão de guia de diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o 

respectivo comprovante, ficando ciente de que ficando inerte por mais de 

30 (trinta) dias, a carta precatória será devolvida, independentemente de 

cumprimento (art. 393 da CNGC).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78813 Nr: 673-79.2016.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYRTON DIAS DA MOTTA , IONNE DA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Natal Giaretta - 

OAB:18736, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149, GIOVANE MOISES 

MARQUES DOS SANTOS - OAB:9647/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Não há razões para nova suspensão do feito, sobretudo considerando a 

decisão de fl. 119, que determinou a devolução da missiva ao juízo 

deprecante. Decisão esta que mantenho, nos termos em que proferida.

 Desse modo, devolva-se com as baixas de estilo.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000130-54.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DA CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON 

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1000130-54.2019.8.11.0024 Valor da 

causa: R$ 15.763,21 ESPÉCIE: [Intimação / Notificação]->CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: BANCO VOLKSWAGEN 

S.A. Endereço: RUA VOLKSWAGEN, 291, JABAQUARA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04344-020 POLO PASSIVO: Nome: ROSA DA CONCEICAO DOS 

SANTOS Endereço: Rua Xingu, Qd. 16, Lt. 13, Centro, LOTE 13, CENTRO, 

PLANALTO DA SERRA - MT - CEP: 78855-000 Impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimação da parte autora, por meio de seu(s) 

advogado(s), para no prazo de 15 dias, manifestar nos autos se há 

interesse no prosseguimento do feito, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 24 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000413-77.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO DE SOUZA OAB - SP297632 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARROSSEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LIMITADA - EPP 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON 

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1000413-77.2019.8.11.0024 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [Diligências]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: BANCO CENTRAL 

DO BRASIL, SBS QUADRA 3 BLOCO B, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70074-900 POLO PASSIVO: Nome: CARROSSEL INDUSTRIA E COMERCIO 

DE CALCADOS LIMITADA - EPP Endereço: TUPI, 730, VILA GIAMPIETRO, 

BIRIGÜI - SP - CEP: 16200-020 Impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimação da parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), 

para no prazo de 15 dias, manifestar nos autos se há interesse no 

prosseguimento do feito, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001999-52.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOTTO OAB - MT0004628S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CLEUNICE RODRIGUES DE MOURA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON 
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FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1001999-52.2019.8.11.0024 Valor da 

causa: R$ 1.248,15 ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, s/n, CENTRO, JACIARA - 

MT - CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA CLEUNICE 

RODRIGUES DE MOURA Endereço: Fazenda Laranjal, S/n, Zona Rural, 

PLANALTO DA SERRA - MT - CEP: 78855-000 Impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de INTIMAÇÃO do requerente, através do 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, emitindo 

a Guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: (www.tjmt.jus.br), vinculando a guia ao processo e 

posteriormente juntar guia e comprovante de pagamento aos autos. 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. e.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010347-52.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAZ E ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010347-52.2010.8.11.0024 EXEQUENTE: ACOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: PAZ E ROSA LTDA - ME 

Vistos etc. Arquivem-se os presentes autos por 90 dias, para que a parte 

autora apresente a diligência efetiva no sentido de encontrar o endereço 

da parte executada. Após certifique-se e conclusos para prosseguimento 

ou extinção. Intime-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura 

Eletrônica)

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000978-41.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE MELO ANDRADE (REQUERENTE)

CARLOS DE MELO ANDRADE (REQUERENTE)

KARLA PATRICIA DE MELO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRIS ALBERTO MELO FONSECA OAB - MT26145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLISETH FATIMA ALVES DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000978-41.2019.8.11.0024. REQUERENTE: ROBSON DE 

MELO ANDRADE, CARLOS DE MELO ANDRADE, KARLA PATRICIA DE 

MELO ANDRADE . REQUERIDO: OLISETH FATIMA ALVES DE MELO . 

Vistos etc. Intimem-se os requerentes, na pessoa de seu patrono, para em 

15 (quinze) dias, comprovar a negativa administrativa em conseguir as 

informações constantes na petição de id. 21637028, bem como para 

demonstrar que o saldo em conta corresponde aos créditos da Lei 

6.858/80, sob pena de indeferimento do pedido. Quanto ao levantamento 

dos valores junto ao Banco do Brasil, observo que há débitos lançados em 

nome da "de cujus" e não ha prova de que tais valores sejam aqueles da 

Lei 6.858/80, motivo por que indefiro o pedido. Transcorrido o prazo acima 

sem manifestação, certifique-se e volvam-me conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura Eletrônica)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-12.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LEITE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000525-12.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:LUIZ LEITE DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: QUEREN HAPUQUE 

ALBERNAZ MARQUES SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000010-16.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO LACERDA PAES DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para retirar a certidão de crédito expedida, 

assim que houver a retorno do expediente presencial forense. Chapada 

dos Guimarães-MT, 24 de abril de 2020. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciári

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-64.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NARDA CRISTINE SERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS LEANDRO GONCALVES RONDON (REU)

 

PROCESSO n. 1000528-64.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:NARDA CRISTINE 

SERRA POLO PASSIVO: CARLOS LEANDRO GONCALVES RONDON 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 

14:15 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-57.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 
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PROCESSO Nº 1000522-57.2020.8.11.0024 AUTOR: ROSALINA DE 

SOUZA REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Após o precedente 

firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas ações 

previdenciárias o prévio requerimento administrativo para qualificação do 

interesse processual. Partindo de tal premissa, interpretação diversa não 

pode ser dada às relações de consumo. Trata-se de dar efetividade à 

regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil, segundo a qual é 

dever do estado-juiz promover “sempre que possível, a solução 

consensual do conflito”, evitando-se, assim, a judicialização 

desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e menos 

oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o advento da 

plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo Governo Federal 

visando promover a interlocução entre consumidores e empresas para 

solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, o consumidor 

pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, estabelecer 

contato com a empresa cadastrada visando solucionar o impasse. 

Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, nas 

ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : "EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura 

Eletrônica)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-72.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU BUENES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000521-72.2020.8.11.0024 REQUERENTE: ELIZEU 

BUENES DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : "EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura 

Eletrônica)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-27.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA ROSA BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000427-27.2020.8.11.0024 REQUERENTE: NATALIA 

ROSA BEZERRA DA SILVA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos 

etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser 

imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : "EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura 

Eletrônica)

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-63.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, 

CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO/LIMINAR POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LEONISIO SALLES DE 

ABREU JUNIOR PROCESSO n. 1000444-63.2020.8.11.0024 Valor da 

causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARCOLINA ALVES DA SILVA Endereço: antonio militão, 57, santa 

cruz, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO 

FARIA LIMA, 9 andar, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04538-133 Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para o CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, e 

PROCEDER À CITAÇÃO para, querendo, responder a ação no prazo legal, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, assim 

como a sua PROCEDER À INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

26/05/2020 Hora: 13:45 MEDIDA LIMINAR: ANTE O EXPOSTO, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada pela parte promovente, e DETERMINO que 

a parte promovida providencie, em 5 (cinco) dias, a exclusão do nome da 

autora dos bancos de dados de SERASA/SPC, em ralação aos débitos 

discutidos nos presentes autos. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002308-73.2019.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

HERMESON HELIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1002308-73.2019.8.11.0024 REQUERENTE: HERMESON HELIAS DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura Eletrônica)

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000893-71.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR ROBERTO SAES RODRIGUES (EXECUTADO)

IMOBILIARIA MONTE ALEGRE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 9732745. COLÍDER, 27 de setembro de 2017 PATRÍCIA NOVAES 

COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001370-94.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON FERNANDES BRITES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA HELENA BENFICA (REU)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 9868755. COLÍDER, 27 de setembro de 2017 PATRÍCIA NOVAES 

COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001132-41.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERCOL CONSTRUCOES METALICAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001132-41.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: SERCOL CONSTRUCOES METALICAS LTDA - 

ME Vistos. DEFIRO o pedido formulado na petição de id. 18299347. Assim, 

em observância à ordem preconizada pelo art. 835 do CPC, DETERMINO, 

via sistema BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de ativos financeiros da 

parte executada. Com a vinda do resultado da diligência, em sendo integral 

ou parcialmente frutífera (ressalvado valores ínfimos, que deverão ser 

imediatamente desbloqueados), INTIME-SE a parte executada para, 

querendo e no prazo legal, apresentar embargos, consignando-se que a 

possibilidade de defesa no feito executório é restrita, limitando-se às 

matérias constantes nos incisos do art. 917 do CPC. Sendo outro o 

cenário, INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito, em cinco 

(5) dias, pugnando pelo que entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001123-79.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MENDES SANTANA E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001123-79.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: MENDES SANTANA E CIA LTDA - ME Vistos. 

DEFIRO o pedido formulado na petição retro. Assim, em observância à 

ordem preconizada pelo art. 835 do CPC, DETERMINO, via sistema 

BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte 

executada. Com a vinda do resultado da diligência, em sendo integral ou 

parcialmente frutífera (ressalvado valores ínfimos, que deverão ser 

imediatamente desbloqueados), INTIME-SE a parte executada para, 

querendo e no prazo legal, apresentar embargos, consignando-se que a 

possibilidade de defesa no feito executório é restrita, limitando-se às 

matérias constantes nos incisos do art. 917 do CPC. Sendo outro o 

cenário, INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito, em cinco 

(5) dias, pugnando pelo que entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001045-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIESLEY CRISTINI SILVA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 
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DECISÃO Processo: 1001045-85.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: DIESLEY CRISTINI SILVA - ME Vistos. DEFIRO o 

pedido formulado na petição retro. Assim, em observância à ordem 

preconizada pelo art. 835 do CPC, DETERMINO, via sistema BACEN-JUD, o 

bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte executada. Com a 

vinda do resultado da diligência, em sendo integral ou parcialmente 

frutífera (ressalvado valores ínfimos, que deverão ser imediatamente 

desbloqueados), INTIME-SE a parte executada para, querendo e no prazo 

legal, apresentar embargos, consignando-se que a possibilidade de 

defesa no feito executório é restrita, limitando-se às matérias constantes 

nos incisos do art. 917 do CPC. Sendo outro o cenário, INTIME-SE a parte 

exequente para impulsionar o feito, em cinco (5) dias, pugnando pelo que 

entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002016-07.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE ESTUDOS 

UNIVERSITARIOS DE COLIDER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002016-07.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - 

CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS DE COLIDER Vistos. DEFIRO o 

pedido formulado na petição retro. Assim, em observância à ordem 

preconizada pelo art. 835 do CPC, DETERMINO, via sistema BACEN-JUD, o 

bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte executada. Com a 

vinda do resultado da diligência, em sendo integral ou parcialmente 

frutífera (ressalvado valores ínfimos, que deverão ser imediatamente 

desbloqueados), INTIME-SE a parte executada para, querendo e no prazo 

legal, apresentar embargos, consignando-se que a possibilidade de 

defesa no feito executório é restrita, limitando-se às matérias constantes 

nos incisos do art. 917 do CPC. Sendo outro o cenário, INTIME-SE a parte 

exequente para impulsionar o feito, em cinco (5) dias, pugnando pelo que 

entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000155-15.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE LUIZ DA SILVA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Processo n. 

1000155-15.2019.8.11.0009 Certifico que, autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e 

Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar os autos INTIMANDO o Advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos no prazo de 15(quinze) dias, impugnando a 

contestação. COLÍDER, 23 de abril de 2020 Maria Suely Herreiro Carvalho 

Dias Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001039-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANDRE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório (Cumprimento/Execução de 

Sentença) Processo n. 1001039-78.2018.8.11.0009 Certifico que, 

autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar os autos INTIMANDO o 

Advogado da parte autora para manifestar-se nos autos em 30 (trinta) 

dias, na forma do artigo 523 do CPC, ante o trânsito em julgado da 

sentença nele proferida, sendo que após a expiração do citado prazo, os 

autos serão encaminhados ao arquivo. COLÍDER, 23 de abril de 2020 Maria 

Suely Herreiro Carvalho Dias Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000097-80.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000097-80.2017.8.11.0009 AUTOR: 

MARIA CICERA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. 1) Vislumbra-se dos autos, que a parte autora, 

quando da distribuição da ação, não atendeu ao disposto no inciso II do 

art. 319, do CPC/2015, notadamente quanto a completa qualificação da 

parte requerida junto ao sistema PJe, em especial quanto à indicação do 

CNPJ da requerida, o que torna impossível sua citação. Ressalta-se que o 

caso dos autos não se adequa às hipóteses descritas nos §§ 1º, 2º e 3º 

do CPC/2015, devendo, por tanto, a parte autora sanar tal irregularidade. 

Nesse passo, dispõe o artigo 321 do Código de Processo Civil que “O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.” Desta forma, INTIME-SE a parte autora para que, 

no prazo de quinze (15) dias, regularize a ação, sob pena de extinção 

sem resolução do mérito. 2) Após decorrido o prazo da intimação acima 

determinada, com ou sem a tomada das providências por parte do 

interessado, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 06 de abril de 2017. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000917-65.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO LEANDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a) 

Advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos pelo INSS. 

COLÍDER, 24/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 
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Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002197-08.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARTINS CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que, autorizado pela Ordem de Serviço nº 01/2014/1ªVARA 

(verso), e art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o Capítulo 

2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar os autos INTIMANDO o 

Advogado da parte autora para manifestar-se nos autos em 30 (trinta) 

dias, na forma do artigo 523 do CPC, ante o trânsito em julgado da 

sentença nele proferida, sendo que após a expiração do citado prazo, os 

autos serão encaminhados ao arquivo. COLÍDER, 24 de abril de 2020. 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000095-13.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON BOLSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSS (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a) 

Advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos pelo INSS. 

COLÍDER, 24/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001670-56.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a) 

Advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos pelo INSS. 

COLÍDER, 24/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002242-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA LEITE GONCALVES SALGUEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a) 

Advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos pelo INSS. 

COLÍDER, 24/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000091-05.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA GALDINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a) 

Advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos pelo INSS. 

COLÍDER, 24/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001556-20.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL BARROS DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a) 

Advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos pelo INSS. 

COLÍDER, 24/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000136-09.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 
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COLÍDER/MT, 23/04/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000895-36.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PRETTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

THAILA CAROLINE MENESES PRETTE OAB - MT25643/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REFRIGERACAO ELETROLIDER LTDA - ME (REU)

RONIS APARECIDO DOS SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000895-36.2020.8.11.0009. AUTOR(A): GILBERTO 

PRETTE REU: REFRIGERACAO ELETROLIDER LTDA - ME, RONIS 

APARECIDO DOS SANTOS Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico 

que, inobstante o pedido de justiça gratuita, no tópico I.1 da exordial o 

requerente informa que percebe somente 01 salário mínimo a título de 

auxílio doença a fim de fundamentar o pedido de assistência judiciária 

gratuita, já no tópico III.1, o requerente informa que auferia 

aproximadamente R$ 11.374,85, contudo, com o advento do acidente a 

renda reduziu para aproximadamente R$ 3.500,00. Portanto, diante da 

contradição, bem como dos valores constantes nas notas fiscais ao ID 

31369881, INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, do CPC), emendar a inicial, sanando a 

irregularidade acima apontada, comprovando a situação de miserabilidade 

alegada, ou efetuando o pagamento das custas, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001750-20.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO CARLOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001750-20.2017.8.11.0009. REQUERENTE: 

ORLANDO CARLOS VIEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Defiro conforme requerido ao Id. 28165585. 

Assim, DETERMINO: I. INTIME-SE o advogado subscritor do petitório de Id. 

24454489, para manifestar o que entender de direito, em especial, 

promover a habilitação do herdeiro Matheus Viana Vieira, no prazo de 30 

(trinta) dias. II. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE, 

pessoalmente, Matheus Viana Vieira para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, promova sua habilitação nos autos. Às providências. Colíder, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001273-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARTINS DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001273-60.2018.8.11.0009 AUTOR(A): MANOEL 

MARTINS DA ROCHA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de 

Amparo Social ao Deficiente, com pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela, ajuizada por Manoel Martins de Rocha em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Com a inicial vieram os documentos. Recebida a inicial, fora 

deferido a justiça gratuita ao requerente e postergada a análise da tutela 

antecipada almejada, determinada a realização de estudo social bem como 

perícia médica junto ao requerente (ID. 14636060). Aportou aos autos o 

estudo socioeconômico ao ID. 16363107 e o laudo médico pericial às fls. 

50/58. Na sequência, o requerente apresentou manifestação favorável 

acerca do estudo social bem como do laudo médico pericial ao ID. 

20283002. Devidamente citada e intimada para apresentar defesa e 

manifestar-se acerca do laudo médico pericial, a requerida apresentou 

contestação ao ID. 20866358, momento em que suscitou a preliminar de 

prescrição referente às parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio 

que precede o ajuizamento da ação, por conseguinte, alegou, em suma, 

que a autora não preenche os requisitos necessários para a concessão 

do benefício pleiteado. Ao final, pugnou pela improcedência da ação. 

Após, o requerente apresentou manifestação nos autos impugnando a 

contestação apresentada pela requerida (ID. 26736456), oportunidade em 

que reiterou o pedido de antecipação da tutela. Em seguida, estando 

presente os requisitos autorizadores, este Juízo concedeu a tutela 

antecipada pleiteada pela autora, determinando a imediata implantação do 

benefício previdenciário (ID. 29757338). Ao final, determinou que a vistas 

dos autos ao Ministério Público. Por fim, o Parquet apresentou 

manifestação favorável em relação aos pedidos formulados na exordial 

(ID. 30885187). Vieram-me os autos conclusos para prolação de 

sentença. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 – Quanto à preliminar 

de prescrição arguida pela requerida em sede de contestação, acerca das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no 

presente feito, uma vez que o ajuizamento da ação se deu em 2018, e se 

reconhecido o direito do autor será desde 2017, não havendo que se falar 

em quinquênio. 2 – Destarte, cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I e II do art. 355 do Código de Processo Civil, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas; II – o 

réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349.” 3 - Logo, estando 

devidamente instruído o feito e, não mais havendo preliminares a serem 

decididas, passo ao julgamento do mérito. A Constituição Federal de 1988, 

em seu art. 203, inciso V, dispõe que: “Art. 203 -A assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 

seguridade social, e tem por objetivos: (...) V – a garantia de um salário 

mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 

que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou 

tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.” Por sua vez, o art. 

3º do Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/99) positiva 

que: “Art. 3º A assistência social é a política social que provê o 

atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, 

à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora 

de deficiência, independentemente de contribuição à seguridade social”. A 

seu turno, o art. 2º da Lei n. 8.742/95 possui a seguinte redação: “Art. 2º 

A assistência social tem por objetivos: (...) e) - a garantia de 1 (um) 

salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 

que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de 

tê-la provida por sua família (...)” Já o art. 20 desta mesma Lei regula que 

“o benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e 

cinco) anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família". Pode-se 

depreender dos dispositivos supra, que são dois os requisitos 

necessários à concessão da assistência social, quais sejam: I) ser a 

pessoa idosa ou portadora de deficiência; e II) não possuir meios de 

prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. In casu, 

verifico que tanto o primeiro requisito (pessoa portadora de deficiência), 

quanto o segundo (condição financeira) estão perfeitamente preenchidos 

e comprovados nos autos, mormente pelo estudo social e laudo pericial 

realizado. Quanto ao primeiro requisito (I), vejamos alguns trechos do 

laudo médico pericial de ID. 20283002, em que a Expert ao responder os 

quesitos relatou que o autor possui “[...] sequela de AVC, diabetes, 

hipertensão, DPOC e arritimia [...]” e em sua conclusão formulou que “[...] é 

possível concluir por incapacidade laborativa total e permanente para a 

funções que demandem esforço físico [...]”. (SIC). Além do mais, a Expert 

de forma categórica afirmou que o autor demonstrou “[...] Sinais 
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sugestivos de insulto vascular isquêmico recente, comprometendo 

parcialmente o lobo frontal direito [...]” e ainda que a existência do 

problema decorre de “Acidente vascular encefálico, provem de uma 

isquemia [...]”. No que tange ao segundo requisito (II), qual seja, a renda 

per capita familiar inferior a ¼, seu preenchimento encontra-se 

consubstanciado no estudo social realizado ao ID. 16363107 de onde se 

extrai que [...] A Sr Fatima [...] recebe há 03 meses auxílio doença no valor 

de 954,00, no momento paga metade do valor para advogado, Bianca 

trabalha de TDI [...] com renda de 1.100,00 mensais e o Sr Manoel 

trabalhava em Nova bandeirante em garimpo quando sofreu AVC e perdeu 

condições de trabalho [...] A família tem gasto de 400,00 de farmácia, 

110,00 energia e água, 500,00 de mercado comprando só o básico. [...]. 

(SIC). Além do mais, extrai-se, ainda do parecer técnico, que: “[...] o Sr 

Manoel não tem condições de trabalho e não tem como produzir renda, 

que o benefício seria a forma de garantir qualidade de vida, considerando 

com a renda da filha é instável e da esposa não é suficiente para manter 

todas as despesas. [...]”. (SIC) Pois bem. Tendo em vista o parecer 

favorável do Ministério Público ao ID. 30885187 e corroborando com o 

entendimento majoritário da jurisprudência, entendo ser imprescindível a 

concessão do beneficio pleiteado, ante a condição de miserabilidade 

comprovada nos autos. Nesse sentido: “EMENTA: ASSISTENCIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO. BENEFÍCIO DE AMPARO 

SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LEI Nº 8.742. 

REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS. 1. (...) 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento da Reclamação nº 4374/PE sinalizou compreensão no sentido 

de que o critério de renda per capita de 1/4 do salário mínimo não é mais 

aplicável, motivo pelo qual a miserabilidade deverá ser aferida pela análise 

das circunstâncias concretas do caso analisado. 5. A perícia médica, de 

fls. 92/93, constatou a incapacidade total e permanente do autor (Portador 

de deficiência mental e neurológica). Afirma o Perito que "o paciente é 

neurologicamente e mentalmente deficiente e incapaz para o trabalho e 

para sua própria manutenção". 6. O Estudo social e a prova testemunhal 

de fls. 130/131 e 138/139 demonstram que o núcleo familiar era composto 

pelo autor, sua genitora e dois irmãos menores. A renda da família advém 

da pensão percebida pela genitora no valor de R$ 700,00. Miserabilidade 

da família constatada. 7. DIB: cessação administrativa. 8. Atrasados: 

correção monetária e juros moratórios conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 9. Remessa oficial 

parcialmente provida, item 8. Implantação imediata do benefício, nos termos 

do art. 461 do CPC - obrigação de fazer. (Remessa Ex Officio nº 

0033149-79.2014.4.01.9199/MG, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Francisco de Assis Betti. j. 27.01.2016, unânime, e-DJF1 26.02.2016). 

(Grifo nosso) “EMENTA: ASSISTENCIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO 

DE AMPARO SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LEI Nº 

8.742. REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. O benefício de prestação 

continuada é devido à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou 

mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 

nem de tê-la provida por sua família. 2. A família com renda mensal per 

capita inferior a 1/4 do salário mínimo não é capaz de prover de forma 

digna a manutenção do membro idoso ou portador de deficiência física (§ 

3º, art. 20, Lei 8.742/93). Contudo, o legislador não excluiu outras formas 

de verificação da condição de miserabilidade. Precedentes do STJ, da TNU 

e desta Corte. 3. Outro benefício assistencial ou previdenciário, de até um 

salário mínimo, pago a idoso, ou aposentadoria por invalidez de valor 

mínimo paga à pessoa de qualquer idade, não deverão ser considerados 

para fins de renda per capita; deve-se excluir tanto a renda quanto a 

pessoa do cômputo para aferição do requisito. Precedentes. (...) 

(Apelação Cível nº 0025747-73.2016.4.01.9199/GO, 2ª Turma Suplementar 

do TRF da 1ª Região, Rel. Francisco de Assis Betti. j. 24.08.2016, unânime, 

e-DJF1 15.09.2016). (Grifo nosso) D’ outra banda, no que tange ao termo 

inicial do benefício, consoante entendimento jurisprudencial, in casu, tenho 

que é devido o pagamento do Amparo Social desde a data da entrada do 

requerimento administrativo indeferido (DER – 13/02/2017 – ID. 14438142). 

Nesse toada, é o entendimento jurisprudencial Pátrio, conforme acórdãos 

que ora transcrevo: “EMENTA: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 

E AO IDOSO. ART. 203, V, CF/88. LEI 8.742/93. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão do 

benefício de prestação continuada denominado Amparo Social à Pessoa 

Portadora de Deficiência Física e ao Idoso (art. 203 da CF/88 e art. 2º, V, 

Lei 8.742/93) exige apenas a comprovação de que a parte requerente é 

deficiente e/ou idosa e que não possui meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, sendo que, nos termos do 

art. 21 da Lei n. 8.742/93, o referido benefício tem caráter temporário e 

não gera direito à percepção do 13º (décimo terceiro) salário. (...) 3. O 

termo inicial do benefício será a data do requerimento administrativo. Não 

havendo requerimento, será a data da citação ou a data do laudo. 4. 

Correção monetária e juros moratórios, conforme Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, observada quanto aos juros a Lei n. 11.960, de 2009, a 

partir da sua vigência. 5. Honorários advocatícios, de 10% da 

condenação, nos termos da Súmula n. 111 do STJ. (...) 7. Apelação do 

INSS desprovida; remessa oficial parcialmente provida, para adequar a 

forma de imposição de juros aos termos do voto. (TRF1 – AC 

00329872620104019199, Primeira Turma, Relator Des. Fed. Jamil Rosa de 

Jesus Oliveira, Jul. 4/11/2015, pub. 20/01/2016)”. (Grifo nosso) Assim, 

verifica-se que o requerente se enquadra no rol dos beneficiários 

contemplados com a prestação continuada, nos exatos termos da Lei 

8.742/93. Diante do acima exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, 

para JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

petição inicial, para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS para pagar a Manoel Martins de Rocha o benefício de 

Amparo Social no importe de 01 (um) salário mínimo mensal, desde a data 

da entrada do requerimento administrativo indeferido (DER – 13/02/2017), 

devidamente atualizado. Destarte, sintetizo os parâmetros para 

implantação do benefício, nos termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”, da 

Resolução /Presi/Cojef nº 16/2010: Número do CPF: 621.350.231-91. Nome 

da Mãe: Ostelina Martins da Rocha. Nome do segurado: Manoel Martins de 

Rocha. Endereço do segurado: Avenida Aparecido Darci Gavioli, número 

959, Setor Sul, Bairro Boa Esperança, 78500-000, Colíder/MT. Benefício 

concedido: Amparo Social - BPC. DIB: 13/02/2017 – data de entrada do 

requerimento administrativo indeferido. Renda mensal atual: um salário 

mínimo. 4 - Outrossim, ante a decisão supra, TORNO DEFINITIVA A 

TUTELA ANTECIPADA concedida na r. decisão de ID. 29757338, razão 

pela qual, OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de 

Atendimento às Demandas Judiciais para cumprimento da presente 

decisão, em especial, realizando as devidas retificações em seu sistema. 

Ademais, DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo 

Civil. 5 - DEIXO DE CONDENAR a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inc. 

I, da Lei Estadual 7.603/2001. 6 - Por essa mesma razão, CONDENO a 

Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 

10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 8º, Código de Processo Civil e Súmula 

111 do STJ). 7 - Sem custas, na forma da Lei. 8 - Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens. 9 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder sessenta salários mínimos (art. 496, § 3º Código de 

Processo Civil). P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

cominações e baixas de estilo. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001297-25.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001297-25.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ELIANE 

JANETE DA SILVA REQUERIDO: ROBSON SOUZA SANTOS, GIOVANE 

LOPES RODRIGUES Vistos etc. Ante a cota ministerial de Id. 31362800, 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 
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partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, 

CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos 

para julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou 

saneamento do feito, conforme o caso. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Colíder, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001663-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR DE OLIVEIRA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a) 

Advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos pelo INSS. 

COLÍDER, 24/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001836-54.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que, autorizado pela Ordem de Serviço nº 01/2014/1ªVARA 

(verso), e art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o Capítulo 

2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar os autos INTIMANDO o 

Advogado da parte autora para manifestar-se nos autos em 30 (trinta) 

dias, na forma do artigo 523 do CPC, ante o trânsito em julgado da 

sentença nele proferida, sendo que após a expiração do citado prazo, os 

autos serão encaminhados ao arquivo. COLÍDER, 24 de abril de 2020. 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001197-02.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

L. I. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISLAYNE DA SILVA OAB - 047.763.381-14 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADMAR AGOSTINI MANICA OAB - MT3560-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001197-02.2019.8.11.0009. AUTOR(A): L. I. C. D. S. 

REPRESENTANTE: FRANCISLAYNE DA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos, etc. Trata-se de ação 

cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela 

de urgência ajuizada por LAYS ISABELLY CARDOSO DA SILVA, em 

desfavor do MUNICÍPIO DE COLÍDER e do ESTADO DE MATO GROSSO, a 

fim de que lhe seja fornecido como tratamento contínuo o uso dos 

medicamentos TACROLIMO MONOIDRATADO (tarfic 0,03%), HIDROXIZINA 

via oral e Pomada Imunomoduladora, Hidratante Específico (UMIDITA 

INFANTIL, CETAPHIL RESTAURADERM ou FISIOGEL HIDRATANTE). 

DECIDO. A resolução n.º Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, alterou a 

competência da 1.ª Especializada da Fazenda Pública de Várzea 

Grande/MT, para julgar o seguinte: “processar e julgar, exclusivamente, os 

feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, 

cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da 

Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o 

Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato 

Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”. Com efeito, o art. 

2º do mesmo diploma dispôs que: “Sem prejuízo da competência absoluta 

de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam 

os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor 

desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, 

com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de 

cumprimento de sentença”. Nesse passo, tendo em vista que no presente 

feito figura no polo passivo o Estado de Mato Grosso o declínio da 

competência é medida que se impõe. Isto Posto, DECLINO a competência 

para processar e julgar a presente ação em favor da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, de modo que 

DETERMINO a remessa dos autos para o sobredito Juízo competente. 

CUMPRA-SE, com urgência, expedindo-se o necessário. Colíder, Data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002219-32.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PRETTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ANTÔNIO ROSSETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002219-32.2018.8.11.0009. AUTOR(A): JULIANA 

PRETTE RÉU: WILSON ANTÔNIO ROSSETO Vistos, etc. Trata-se de ação 

revisional de alimentos formulada por Branca Pretti Rosseto, representada 

por sua genitora, Juliana Pretti, em face de Wilson Antonio Rosseto, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Ao Id. 31031902, o Ministério Público, 

com fundamento no art. 147, inc. I e II, do ECA, manifestou pelo declínio da 

competência do presente feito a Comarca de Guarantã do Norte/MT, visto 

que a menor reside com sua genitora na cidade de Novo Mundo/MT. É o 

breve relatório. DECIDO. Sem delongas desnecessárias, assiste razão ao 

Ministério Público, uma vez que a menor não reside nesta urbe, e sim no 

Município de Novo Mundo/MT. Assim, visando o que dispõe o artigo 147, I 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual, objetivando garantir o 

melhor interesse do menor, afirma que a competência onde se devam 

dirimir questões referentes ao menor é do domicílio de seus pais ou 

responsável, torna-se forçoso concluir pelo declínio da competência. 

Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial, DECLINO A 

COMPETÊNCIA e DETERMINO a remessa dos presentes autos ao Fórum de 

Guarantã do Norte/MT, a fim de que de regular prosseguimento ao 

presente feito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Colíder/MT, Data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001063-09.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE REGINA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001063-09.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: DAIANE 

REGINA DE OLIVEIRA EXECUTADO: LEONARDO ARAUJO DA SILVA 

Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença formulado por PAULO 

RICARDO OLIVEIRA DA SILVA, representado por sua genitora DAIANE 

REGINA DE OLIVEIRA, em face de LEONARDO ARAUJO DA SILVA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, a parte autora 

manifestou ao ID 18729406, informando que atualmente passou a residir 

em Nova Canaã do Norte/MT, pugnando pela remessa dos autos aquela 

comarca. Em seguida, instado, o Parquet manifestou ao Id. nº 31488969, 

pelo declínio de competência. É o breve relatório. DECIDO. Sem delongas 

desnecessárias, tendo em vista o menor não se encontrar mais residindo 

nesta Comarca, e sim na Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, visando o 

que dispõe o artigo 147, I do Estatuto da Criança e do Adolescente, no 

qual, objetivando garantir o melhor interesse do menor, afirma que a 

competência onde se devam dirimir questões referentes ao menor é do 

domicílio de seus pais ou responsável, torna-se forçoso concluir pelo 

declínio da competência. Dessa forma, DECLINO A COMPETÊNCIA e 

DETERMINO a remessa dos presentes autos à Comarca de Nova Canaã do 

Norte/MT, a fim de dar regular prosseguimento ao presente feito. 

CUMPRA-SE, servindo a presente no que couber, como mandado, ofício e 

carta precatória. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-78.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI (AUTOR)

SAMUEL LEITIS BARBOSA MUNHOZ (AUTOR)

VANESSA DIAS FERREIRA (AUTOR)

LEANDRO HENRIQUE TOMAZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE FELIX DE SOUZA OAB - PR81821 (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ GARDIANO OAB - PR47676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000931-78.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:LEANDRO 

HENRIQUE TOMAZI e outros (3) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DENISE FELIX DE SOUZA, ANDRE LUIZ GARDIANO POLO PASSIVO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

25/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-17.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ILANE APARECIDA RIBEIRO MALLMANN (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS RIGO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000323-17.2019.8.11.0009. INTERESSADO: ILANE APARECIDA RIBEIRO 

MALLMANN REQUERIDO: RUBENS RIGO JUNIOR Vistos. Relatório 

dispensado. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de título de 

crédito c.c. pedido de tutela de urgência para suspensão do processo de 

execução de título extrajudicial e danos morais proposta por ILANE 

APARECIDA RIBEIRO MALLMANN em desfavor de RUBEN RIGO JUNIOR. 

Aduz a parte autora, em síntese, ter sido proposta contra ela ação de 

execução de título extrajudicial sob o nº 1001728-25.2018.8.11.0009, em 

trâmite neste Juizado Especial, objetivando o pagamento do cheque nº 

850310 emitido pelo Banco do Brasil, agência nº 1779-5, conta corrente nº 

30.822-6, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), os quais não 

foram compensados por ausência de fundos e devolvidos pela instituição 

financeira nos dias 06 e 10 de julho de 2018,pelos motivos 11 e 12, 

respectivamente. Afirma que o cheque nº 850310 foi uma das três 

cártulas dadas como pagamento do contrato verbal celebrado com a parte 

requerida para a aquisição do veículo trator 148, no valor de R$ 65.000,00 

(sessenta e cinco mil reais), sendo que os cheques nºs. 850311 e 

850312, nos valores de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e R$ 22.000,00 

(vinte e dois mil reais), respectivamente, foram sustados pela parte autora 

em razão do desacordo comercial. Disse que as partes decidiram 

desfazer o negócio jurídico verbalmente e acordaram na devolução do 

veículo trator e do implemento agrícola no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) para sanar qualquer prejuízo da parte requerida. A parte autora 

informa ainda ter registrado um boletim de ocorrência referente aos 

cheques de nºs. 850311 e 850312, uma vez que a parte requerida se 

negou a devolvê-los após o distrato verbal. Entanto, aduz não ter sustado 

o cheque nº 850310, que é objeto do processo de execução. A liminar foi 

deferida no ID 18643005. Citado, o réu apresentou contestação arguindo, 

preliminar de ilegitimidade ativa, impugnou a hipossuficiência, e no mérito 

alegou que em dezembro de 2017 realizaram um contrato de compra e 

venda verbal de um trator Valmet 148, no valor de R$ 65.000,00 em 3 

cheques, e que após 07 meses de uso do referido bem, o esposo da 

Requerente não cumpriu o contrato realizado com o Requerido não sendo 

compensado se quer o primeiro cheque, alega ainda que a Requerente e 

seu esposo devolveu o bem móvel ao Requerido em situação precária, 

todo danificado pela má utilização do bem e como forma de compensação, 

as partes acordaram o pagamento do primeiro cheque ao Requerido, 

requerendo revogação tutela, pois houve a devida circulação do cheque, 

o mencionado título executivo fora devidamente depositado/apresentado 

na conta bancária cuja titularidade não pertence ao Requerido, ao final 

alega que não cabe danos morais, pois não praticou qualquer ato ilícito 

Fundamento e decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra por ser desnecessária a dilação probatória. A princípio, é 

importante notar que, em razão das divergências entre as partes e 

ausência de fixação expressa, é necessário esclarecer o procedimento 

ora adotado no presente feito, consoante se passa a expor. Cuida-se de 

uma ação de cunho declaratório, com o intuito claro de suspender a 

execução de título extrajudicial de nº 1001728-25.2018.8.11.0009, em 

trâmite neste Juizado Especial. Entretanto, é cediço que o executado 

poderá se opor à execução por meio de Embargos à Execução, conforme 

art. 914 do CPC e que em sede de juizado especiais o regramento jurídico 

diz que somente serão opostos os Embargos à Execução com a 

efetivação da penhora, ou seja, se seguro o juízo ressalvado casos de 

fatos supervenientes, em vista da aplicação da regra do § 1º, do artigo 53, 

da Lei N.º 9.099/1995. Nessa esteira, o procedimento escolhido pela 

autora não é adequado, porque não representa uma opção conferida pelo 

ordenamento jurídico, mostrando-se claramente a falta de interesse 

processual ou interesse de agir - na modalidade adequação. O interesse 

processual ou interesse de agir refere-se sempre à utilidade que o 

provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Para a comprovação 

do interesse processual, primeiramente, é preciso a demonstração de que 

sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não 

pode ser satisfeita. Daí surge a necessidade concreta da tutela 

jurisdicional e o interesse em obtê-la (interesse-necessidade). A 

necessidade surge da resistência do obrigado no cumprimento 

espontâneo do que foi pactuado ou determinado por lei ou ainda em 

decorrência da indispensabilidade do exercício da jurisdição para a 

obtenção de determinado resultado. Essa última situação ocorre nas 

chamadas ações constitutivas necessárias nas quais o exercício da 

jurisdição para a obtenção do resultado pretendido é indispensável. O 

interesse processual pressupõe, além da correta descrição da alegada 

lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo 

e satisfazê-lo. Portanto, cabe ao demandante escolher o procedimento e o 

provimento adequados à situação fática deduzida (interesse-adequação). 

Assim não se pode embargar uma execução, sem a propositura de 

demanda judicial direcionada à obtenção do resultado pretendido, pois 

Ação Declaratória não supre e nem substitui, muito menos pode ser 

recebido como Embargos à Execução - o qual foi regramento próprio e 

demanda a garantia do Juízo para ser recebido. Portanto, constatada a 

ausência de interesse processual, deve o presente processo ser extinto 

sem resolução de mérito. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 485, 

VI do CPC, julgo EXTINTO a presente ação, sem resolução de mérito. 
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Revogo a liminar deferida no ID 18643005. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/1995. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 23 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001358-12.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO DE VECHI PRADO (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, de todo o teor da 

certidão expedida nos autos ID. 31238067, para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de 

dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000228-84.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SARMENTO E CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

polo passivo, através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito no valor de R$ 9.533,01 (nove mil, 

quinhentos e trinta e três reais e um centavo), conforme cálculo acostado 

aos autos no id. 24817249, com os acréscimos legais e custas 

processuais, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o 

prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será 

acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por 

cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). O prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a 

fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001556-83.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA F. DE CASTRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COSTA DE SOUZA SILVA OAB - PR90470 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001556-83.2018.8.11.0009. REQUERENTE: LUIZ FERNANDO MUNIZ 

REQUERIDO: VERA LUCIA F. DE CASTRO Vistos. Relatório dispensado em 

razão do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Cuida-se de embargos de 

declaração opostos pela parte requerida com a finalidade de suprir 

contradição apontada na sentença retro, eis que divergente o valor fixado 

a título de dano moral, em relação à fundamentação e ao dispositivo. A 

parte embargada apresentou suas contrarrazões pugnando pelo 

improvimento dos embargos de declaração opostos, mantendo incólume o 

valor fixado no dispositivo da sentença embargada. Vieram-me os autos 

conclusos para deliberações. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Na forma do artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, são cabíveis os 

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Como de conhecimento, a dicção 

do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes na sentença. Perlustrando os autos denoto que 

a parte embargante tem razão, eis que, por um lapso deste Juízo, na 

sentença condenatória houve inexatidão material quantos aos valores 

descritos na fundamentação e na parte dispositiva. Nesta senda, é de 

rigor o provimento dos presentes embargos para sanar a omissão 

apontada. Dessa forma, passa a constar na parte dispositiva da sentença 

vergastada: “ - Condenar a Reclamada a pagar a parte Autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.” Ante o exposto, DOU 

PROVIMENTO a pretensão constante nos presentes embargos 

declaratórios, para sanar a contradição da sentença prolatada, nos 

termos do artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95 c/c artigo 1.022, 

§1º, inciso I, do CPC. PERMANECEM intactos os demais termos da 

sentença proferida no presente feito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE no que couber a sentença anterior, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010340-32.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010340-32.2015.8.11.0009. REQUERENTE: ADRIANA ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

(impugnação à penhora) no ID. 20626814, alegando excesso de penhora e 

erro nos cálculos apresentados pelo Embargado, entendendo como valor 

correto da condenação é de R$ 14.417,18, não havendo valor 

remanescente a ser pago. O juízo está garantido, por meio de penhora 

on-line no ID. 20025464, no valor de R$ 1.088,49. O impugnado apresentou 

resposta no ID 22305027, segundo a qual não merece prosperar a 

impugnação a execução proposta pela Promovido, vez que estão corretos 

os valores trazidos pela parte Autora no cálculo de ID 9024382. É o 

relatório. Fundamento e Decido Analisando detidamente os autos, a 

sentença foi prolatada em 07/12/2015, conforme ID 2883353, assim 

dispondo: (...) Ante o exposto, OPINO sejam os pedidos formulados na 

inicial JULGADOS PROCEDENTES, para confirmar a liminar deferida e: a) 

DECLARAR a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, 

consubstanciado nos contratos/título nº 0233893179 e 0233896089, por 

consequência, indevido os débitos nos valores de R$ 1,47; R$ 1.808,49 e 

R$ 1.269,59, discutidos nos presentes autos e que ensejou a negativação 

do nome da Reclamante pela empresa Reclamada; b) CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento em favor da parte Reclamante da quantia de R$ 
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10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, 

fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja 

incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (14/05/2015 ? data 

da primeira inclusão indevida), por tratar-se de responsabilidade 

extracontratual, conforme Súmula nº 54 do STJ, bem como a correção 

monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ). (...) A Embargante 

interpôs Recurso Inominado, o qual foi CONHECIDO E NÃO-PROVIDO em 

24/08/2016, condenando-o em 15% de honorário advocatícios, conforme 

ID 2883370, assim dispondo: (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. 

Condeno a parte Recorrente em custas, despesas processuais e, 

honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, em face ao disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

(...) Foi certificado o transito em julgado em 08/09/2016, sendo que a 

embargando realizou depósito espontâneo em 11/10/2016, no valor de R$ 

14.722,96, conforme ID 3247975. Urge esclarecer que a razão se 

encontra com o embargante, tendo em vista que conforme cálculo abaixo, 

realizado nos parâmetros da sentença, é possível observar que a parte 

executada inclusive pagou um valor a mais do que o realmente devido na 

data do pagamento: Cálculo de atualização monetária Dados básicos 

informados para cálculo Descrição do cálculo Valor Nominal R$ 10.000,00 

Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die. 

Período da correção 7/12/2015 a 11/10/2016 Taxa de juros (%) 1 % a.m. 

simples Período dos juros 14/5/2015 a 11/10/2016 Honorários (%) 15 % 

Dados calculados Fator de correção do período 309 dias 1,070046 

Percentual correspondente 309 dias 7,004589 % Valor corrigido para 

11/10/2016 (=) R$ 10.700,46 Juros(516 dias-17,20000%) (+) R$ 1.840,48 

Sub Total (=) R$ 12.540,94 Honorários (15%) (+) R$ 1.881,14 Valor total 

(=) R$ 14.422,08 Analisando o primeiro cálculo de saldo remanescente 

juntado pela parte Embargada no ID. 3247977 é possível observar que não 

foram utilizados os parâmetros estabelecidos em sentença, tendo em vista 

que foi utilizado data inicial para a correção em 14/05/2015, sendo deveria 

ser a data da sentença (07/12/2015), da mesma forma, foi utilizado a data 

final para aplicados de juros em 21/10/2016, porém o pagamento foi 

realizado em 11/10/2016, não obstante, se utilizou de multa de 1%, multa 

essa não arbitrada em sentença, muito menos em acórdão. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 485 do CPC c/c §1º do art. 53 da Lei 

9.099/1995, julgo PROCEDENTE os Embargos apresentados, ante o 

excesso na execução. Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE, em favor 

da parte EXECUTADA/EMBARGANTE, o competente ALVARÁ para 

levantamento do valor de R$ 1.088,49 (mil oitenta e oito reais e quarenta e 

nove centavos), e suas atualizações, observando-se os dados bancários 

informados no ID nº 20626814 - Pág. 5. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 22 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002194-82.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR JULIANO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002194-82.2019.8.11.0009. REQUERENTE: LAIR JULIANO GONCALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO Cuida-se de 

ação declaratória de verba indenizatória de fardamento objetivando o 

recebimento de AUXÍLIO FARDAMENTO devido ao autor, na forma 

indenizada, dos últimos 05 anos com base no menor subsídio da classe na 

qual se encontra (3º sargento) Citado, o requerido apresentou 

contestação no ID 27838167, bem como impugnação no ID 28549515. 

Fundamento e decido. Considerando a indisponibilidade do interesse 

público (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. A Lei 

Complementar 231/2005 (revogada pela LC 555/2014) dispunha sobre o 

auxílio fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a 

denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar 

quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos 

desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm 

direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos 

praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, 

por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, de 04.10.2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os 

fardamentos das Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de 

Mato Grosso serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública 

– FESP e Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – 

FREBOM, e distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e 

Patrimônio e Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades 

Operacionais e de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada 

UME ou de cada UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – 

Subseção V da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” 

Assim, a legislação de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento 

do fardamento pelo Estado e a indenização em questão somente é devida 

nos casos em que o fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas 

adquirido com recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se 

destina justamente a indenizar o servidor com as despesas de aquisição 

de uniforme de uso obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado 

como verba de caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor 

comprovar, por meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste 

sentido, é a jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO REFERENTE AO AUXÍLIO-FARDAMENTO, APENAS EM 

RELAÇÃO AO ANO DE 2005 - POLICIAL MILITAR – INDENIZAÇÃO DE 

AUXÍLIO FARDAMENTO – PREVISÃO LEGAL – LC Nº 231/2005 – 

ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO – DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO A 

PARTIR DA EDIÇÃO DA LC Nº 244/06 – RECURSO DESPROVIDO. “O 

beneficio ao fardamento concedido aos militares do Estado de Mato 

Grosso encontra respaldo no Decreto n. 8.178/2006, no que regulamenta 

a Subseção V - da Etapa de fardamento - previsto na Lei n. 231, de 15 de 

dezembro de 2005, nos seus artigos 78 a 80-A (Estatuto dos Militares do 

Estado de Mato Grosso)”. A decisão monocrática que negou seguimento 

ao recurso de apelação deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

(AgR 46639/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 

11/05/2015). Anoto que, nos autos nº 155306/2014, a Relatora em seu 

voto assim expôs: “(...) Dessa forma, não merece reforma a r. sentença 

(...). Pois, frisa-se, após a regulamentação do art. 80-A (4 de dezembro de 

2006), a referida indenização passa a ser devida somente nos casos em 

que o fardamento obrigatório não seja gratuitamente concedido pelo 
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Estado, e para provar a aquisição do fardamento competia ao autor 

proceder a juntada das notas fiscais atinentes à aquisição daquele. (...)” 

Destaco, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio fardamento. No 

entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da Corporação e, quando 

isto não ocorrer, o militar deve comprovar que dispendeu de valor para 

aquisição do uniforme, em razão do disposto no art. 80-A, em 

consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal Única confirmou, 

por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a respeito desse 

assunto: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – FORNECIMENTO GRATUITO DO 

FARDAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI NECESSÁRIA A 

AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO – DIREITO PECUNIÁRIO INDEVIDO. Os 

servidores militares do Estado de Mato Grosso têm direito ao recebimento 

gratuito de fardamento de uso obrigatório, que serão adquiridos pelo FESP 

(Fundo Estadual de Segurança Pública) e pelo FREBOM (Fundo de 

Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar). Não havendo o 

fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a 

indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar 

nº 231/2005 e Decreto Estadual nº 8.178/2006 (art. 80-A da Lei 

Complementar nº 231/2005). Interpretando a regulamentação aplicada ao 

tema, os militares terão direito a indenização somente quando o 

fardamento não lhe foi fornecido e este foi adquirido com recursos 

próprios. No presente caso, considerando que não há prova de que o 

reclamante utilizou de recursos próprios para a aquisição do fardamento 

de uso obrigatório, indevida a indenização postulada. (...) SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: (...) Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado nº 

1497/2014, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 

02/12/2014, DJE nº 9441, em 17/12/2014, p. 148-189). Assim, como o 

requerente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria 

comprovar os gastos dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede 

o pedido. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I do CPC c/c §1º 

do art. 53 da Lei 9.099/1995, julgo IMPROCEDENTE dos Embargos 

apresentados, ante a ausência de garantia do Juízo. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 23 de abril de 2020. Ricardo Frazon Menegucci 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001829-28.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL CLAUDINO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001829-28.2019.8.11.0009. REQUERENTE: MANUEL CLAUDINO DE 

AMORIM REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO. Trata-se de 

ação indenizatória ajuizada por MANUEL CLAUDINO DE AMORIM em face 

de ESTADO DE MATO GROSSO, aduz o autor que ingressou com Ação de 

Reparação por Danos Morais em desfavor do Estado de Mato Grosso, por 

considerar que o protesto da CDA n. 2018.1070958 realizado perante o 

Cartório de Registro Civil, Tabelionato e Protesto de Colíder-MT, foi indevido 

pelo fato de o crédito tributário objeto do título protestado se tratava de 

débitos de IPVA do ano exercício de 2018, relacionados ao veículo Marca 

FORD, Modelo FIESTA 1.6. FEX, ano 2013 e modelo 2014, Cor BRANCA, 

Placa OBR-4177, Renavam 00540821683, o qual foi pago em 21/08/2018. 

Assevera que a Fazenda Pública agiu com abuso de direito, uma vez que 

o protesto foi realizado levando em conta uma dívida quitada, Desse modo, 

requer indenização pelos fatos aduzidos na exordial. Foi deferida a liminar 

no ID 25678683. O ESTADO DE MATO GROSSO aduz que o autor deixou 

de demonstrar, ainda que minimamente, o eventual dano sofrido, 

limitando-se a alegar que a inscrição na dívida ativa, bem como o protesto 

indevido foram reconhecidos pela própria Fazenda Pública, sendo dado 

baixa no protesto em aberto pouco antes da propositura da presente 

ação. Requer a improcedência da demanda. Fundamento e decido. Pois 

bem. Da análise dos autos, é possível concluir, após o exame dos 

elementos de prova, a verossimilhança das articulações fáticas deduzidas 

na inicial. Com efeito, os documentos juntados a exordial demonstram que 

o autor teve conhecimento da dívida ao tenta retirar a certidão negativa de 

débitos. Os documentos dão embasamentos probatório no sentido de que 

houve execução e transtornos ao reclamante, quando cabia ao ESTADO 

DE MATO GROSSO provar que protesto era legítimo. A decisão 

administrativa no ID 26184750 deixou evidenciado o erro do fisco ao 

protestar a CDA. É bem verdade que realizaram baixa na inscrição da 

dívida ativa, contudo, informou-se ao autor que seria obrigado a pagar os 

emolumentos em cartório. Como se não bastasse, nota-se em impugnação 

que o autor trouxe aos autos um Ofício do Cartório de Protesto de Colíder 

informando que suspendeu o protesto por força da tutela de urgência 

deferida. Diante do arcabouço probatório produzido, entendo evidenciada 

conduta ilícita por parte do réu que resultou protesto indevido de uma 

dívida quitada, colocando em perigo os ativos financeiros do autor em 

demanda que não devia ser parte. Existem julgados que entendem que o 

equívoco resulta na caracterização de dano moral. Nesse sentido: TJ-RS - 

Recurso Cível 71006861595 RS (TJ-RS) Data de publicação: 03/07/2017 

Ementa: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO DE CONTA 

BANCÁRIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. DEVER DE INDENIZAR - Tratando-se de responsabilidade civil 

de pessoa jurídica de direito público, aplica-se a teoria da responsabilidade 

civil objetiva, nos termos do disposto no artigo 37, § 6º , da Constituição 

Federal , "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." Caso 

concreto em que a prova produzida conforta a versão apresentada na 

inicial, segundo a qual houve bloqueio judicial equívocado de valores (R$ 

206,41) da conta bancária do demandante, situação que determina, 

presente a conduta comissiva, o dano e o nexo de causa, o dever de 

indenizar o prejuízo extrapatrimonial experimentado. DANOS 

EXTRAPATRIMONIAIS - quantum indenizatório - Em relação ao valor 

indenizável a título de danos morais, entende-se que o montante fixado em 

sentença, de R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando o montante do valor 

indevidamente bloqueado, é suficiente para a finalidade compensatória... e 

pedagógica do instituto, sem representar enriquecimento sem causa do 

demandante. Assim, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099 /95 e em 

atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e 

economia processual elencados no artigo 2º da mesma lei, confirma-se a 

sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com 

fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do 

julgamento. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. UNÂNIME. (Recurso 

Cível Nº 71006861595, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em 

28/06/2017). No que tange à satisfação compensatória, agrupa-se o 

sentido pedagógico da indenização, de maneira que adquire destaque, no 

que diz respeito à fixação do valor indenizatório, as condições 

socioeconômicas das partes. Nesse caso, em relação ao valor 

indenizável, pondera-se a certificação que há de ser fixado em 

concordância com a soberania econômica do réu, para que não perca o 

seu caráter de sanção. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 
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DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF). Deixo de condenar 

a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, CERTIFIQUE-SE o 

necessário e REMETA-SE o feito ao arquivo. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 23 de 

abril de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002131-91.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA SILVA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

polo passivo, através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito no valor de R$ 6.627,91 (seis mil, 

seiscentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos), com os 

acréscimos legais e custas processuais, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado (art. 523 

de seguintes do CPC). O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao 

cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo para 

o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova intimação 

(Art. 525, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002279-39.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARQUES SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1002279-39.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: ANDERSON MARQUES 

SOARES EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Ante o teor da certidão retro, 

INDEFIRO o pedido de cumprimento de sentença formulado ao id. 

23709498. INTIME-SE. Em seguida, se nada requerido em cinco dias, 

ARQUIVE-SE o feito, procedendo com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001626-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROBALINHO ESTEVAM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINE SILVA OAB - MT19721/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

polo passivo, através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito no valor de R$ 6.940,31 (seis mil 

novecentos e quarenta reais e trinta e um centavos), com os acréscimos 

legais e custas processuais, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). O 

prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença 

começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-77.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME MIGUEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000761-77.2018.8.11.0009 Vistos. Trata-se de embargos de declaração 

propostos pela parte autora contra a sentença retro. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Alega a parte embargante, em síntese, a existência de 

contradição na sentença, pois em um caso semelhante, julgado em outra 

ação, o Juízo julgou procedente o pedido do postulante. Na forma do art. 

48, caput, da Lei n. 9.099/95, são cabíveis os embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Por sua vez, o art. 1.022, caput, do CPC dispõe que cabem os 

embargos de declaração para aclarar a decisão obscura, eliminar 

contradição, suprir a omissão ou corrigir erro material. É de conhecimento 

deste Juízo que do julgamento dos embargos de declaração pode advir 

alteração da decisão embargada, hipótese em que o aludido recurso terá 

efeitos modificativos ou infringentes. Todavia, a atribuição de efeitos 

infringentes aos embargos de declaração é exceção à regra, devendo ser 

admitida apenas como consequência da correção de premissa equivocada 

no julgamento, ou, ainda, para as hipóteses em que, sanada a 

omissão/contradição/obscuridade, haja necessidade de alteração 

substancial no decisum. Perlustrando os autos, denoto que a parte 

embargante, em verdade, discorda da tese jurídica adotada pelo Juízo 

quando da fundamentação da sentença, manejando os embargos 

declaratórios em voga como escopo modificar o teor da decisão. Com 

efeito, a contradição a que se prestam a sanar os embargos de 

declaração é aquela relacionada aos fundamentos do próprio julgado, 

jamais a contrariedade à lei, ao entendimento diverso do Juízo em outro 

processo ou à prova dos autos, sendo que nenhum vício dentro da 

sentença foi arrolado. Repise-se que é a existência efetiva de omissões, 

obscuridades ou contradições o que delimita o núcleo jurídico dos 

embargos declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação 
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do julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. No 

caso dos autos, o que pretende a parte embargante nada mais é do que a 

reconsideração da decisão, isto é, que um Magistrado da mesma instância 

revise a sentença prolatada por seu par. Nesta senda, se a parte discorda 

dos fundamentos expostos na decisão, cumpre-lhe questioná-los na via 

recursal adequada, não se prestando os embargos declaratórios para 

rediscussão da matéria objeto da lide. Ante o exposto, CONHEÇO do 

recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito, DESACOLHO a 

pretensão nele deduzida, vez que não presentes quaisquer das hipóteses 

do art. 1.022 do CPC. INTIME-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-83.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR JULIANO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000004-83.2018.8.11.0009. REQUERENTE: LAIR JULIANO GONCALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Relatório dispensado 

(art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de reclamação proposta por LAIR 

JULIANO GONCALVES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na 

qual objetiva o recebimento do valor de R$ 41.208,61 (quarenta e um mil e 

duzentos e oito reais e sessenta e um centavos) referentes à diferença 

de subsídio de função privativa de grau hierárquico superior. Citado, o 

requerido apresentou defesa. Fundamento e Decido. Passa-se à 

apreciação. Consta na inicial que o requerente faz parte do Corpo da 

Polícia Militar Estadual e ocupou o posto de Subtenente nível 3 de 08 de 

novembro de 2014 a 15 de maio de 2015. Assim, reclama a percepção de 

diferença de subsídio de função privativa de grau hierárquico superior no 

período. Os artigos 31 e 32 do novo Estatuto dos Militares do Estado de 

Mato Grosso – LC nº 555/2014 tratam da designação temporária de 

função, vejamos: Art. 31 A substituição que se caracteriza como uma 

designação temporária de função ocupada por outro militar estadual, 

dar-se-á mediante ato do Comandante-Geral, em casos de ausência ou 

impedimento eventual do titular da função militar. § 1º Em se tratando de 

substituição de função privativa de grau hierárquico superior, o substituto 

fará jus, enquanto durar a substituição, à remuneração do menor posto ou 

graduação dos cargos titulares por aquela função, desde que esse 

período, seja igual ou superior a 30 (trinta) dias. § 2º O órgão de pessoal 

da instituição, independente de requerimento, deverá incluir na folha de 

pagamento a respectiva diferença salarial. (...) Art. 32 A designação é a 

investidura do militar estadual nas funções previstas na lei de organização 

básica da instituição militar estadual e dar-se-á por ato do 

Comandante-Geral. Parágrafo único. Em se tratando de designação para 

desempenho de função privativa de grau hierárquico superior, o militar 

estadual fará jus, enquanto durar essa designação, à remuneração do 

menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, 

devendo o órgão de recursos humanos da instituição, independente de 

requerimento, incluir na folha de pagamento a respectiva diferença. 

Analisando o conjunto probatório, observa-se que no exercício da 

designação temporária de função o requerente atendeu plenamente os 

requisitos da LC nº 555/2014, fazendo jus, portanto, à diferença de 

subsídio. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DE FUNÇÃO C/C 

COBRANÇA – BOMBEIRO MILITAR - DESIGNAÇÃO DE FUNÇÃO 

HIERARQUICAMENTE SUPERIOR - DESVIO COMPROVADO - PAGAMENTO 

DE DIFERENÇA SALARIAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 26/93 – VIGENTE À 

ÉPOCA – DIREITO À PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE 

AO GRAU SUPERIOR – PRECEDENTES - VERBA HONORÁRIA FIXADA 

ACIMA DO LIMITE RAZOÁVEL – REDUÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL- 

SENTENÇA RATIFICADANOS DEMAIS TERMOS. Nos termos da Lei 

Complementar Estadual nº 26/93, vigente à época dos fatos, “O servidor 

militar no exercício de cargo ou comissão, cujo desempenho seja privativo 

de posto ou graduação superior ao seu, percebe a remuneração 

correspondente ao grau imediatamente superior ao seu posto ou à sua 

graduação.” O servidor que desempenha função diversa daquela inerente 

ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus a 

reenquadramento, tem direito a perceber as diferenças remuneratórias 

relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido pela 

Administração. A verba honorária contra a Fazenda Pública pode ser 

fixada em percentual inferior àquele mínimo indicado no § 3º do art. 20 do 

Código de Processo Civil, a teor do que dispõe o § 4º do mesmo artigo. 

Precedentes do STJ. (TJMT - QUARTA CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO / 

REEXAME NECESSÁRIO Nº 10780/2014 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA 

CAPITAL). Assim, deve ser admitida a percepção das diferenças de 

subsídio no exercício de função privativa de grau hierárquico superior em 

decorrência de designação comprovada nos autos, sob pena de 

locupletamento ilícito da Administração Pública. O Decreto nº 2.294/2014 

ao dispor sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso, determina que sejam comandados os pelotões por Oficial do 

posto de Tenente. Desse modo, considerando que o requerente, à época, 

era soldado e exerceu por mais de 7 (sete) meses função privativa de 

grau hierárquico superior de Subtenente, faz jus às diferenças salariais 

durante todo o período. Quanto ao requerimento de indenização por dano 

moral, cumpre salientar que este instituto provém da lesão de bens 

pessoais não econômicos, como a liberdade, a família, a honra, o nome, o 

estado emocional, a integridade física, a imagem, a posição social, ou 

quaisquer outras situações individuais e pessoais da vida do homem que 

lhe causem dor, tristeza, abalo, constrangimento, desgosto, perturbação 

nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e afetos. 

Portanto, para configurar o dano moral necessário se faz a ocorrência de 

anterior ato ilícito, que cause dano, o que não ficou comprovado no 

presente feito, pelo que improcede o requerimento de fixação da 

reparação pretendida. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para CONDENAR o Estado de Mato Grosso a 

pagar ao requerente somente as diferenças de subsídio no período de 

08/11/2014 a 15/05/2015, quando exerceu função privativa de grau 

hierárquico superior, a ser calculado em sede de cumprimento de 

sentença, cujo valor deve ser acrescido de juros aplicáveis à caderneta 

de poupança a partir da citação, e de correção monetária com base no 

IPCA-E da data em que deveriam ter sido pagas as diferenças, limitado ao 

teto dos Juizados Especiais. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 24/04/2020. Ricardo Frazon 

Menegucci Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-17.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ILANE APARECIDA RIBEIRO MALLMANN (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS RIGO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000323-17.2019.8.11.0009. INTERESSADO: ILANE APARECIDA RIBEIRO 

MALLMANN REQUERIDO: RUBENS RIGO JUNIOR Vistos. Relatório 

dispensado. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de título de 

crédito c.c. pedido de tutela de urgência para suspensão do processo de 

execução de título extrajudicial e danos morais proposta por ILANE 

APARECIDA RIBEIRO MALLMANN em desfavor de RUBEN RIGO JUNIOR. 

Aduz a parte autora, em síntese, ter sido proposta contra ela ação de 

execução de título extrajudicial sob o nº 1001728-25.2018.8.11.0009, em 

trâmite neste Juizado Especial, objetivando o pagamento do cheque nº 
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850310 emitido pelo Banco do Brasil, agência nº 1779-5, conta corrente nº 

30.822-6, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), os quais não 

foram compensados por ausência de fundos e devolvidos pela instituição 

financeira nos dias 06 e 10 de julho de 2018,pelos motivos 11 e 12, 

respectivamente. Afirma que o cheque nº 850310 foi uma das três 

cártulas dadas como pagamento do contrato verbal celebrado com a parte 

requerida para a aquisição do veículo trator 148, no valor de R$ 65.000,00 

(sessenta e cinco mil reais), sendo que os cheques nºs. 850311 e 

850312, nos valores de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e R$ 22.000,00 

(vinte e dois mil reais), respectivamente, foram sustados pela parte autora 

em razão do desacordo comercial. Disse que as partes decidiram 

desfazer o negócio jurídico verbalmente e acordaram na devolução do 

veículo trator e do implemento agrícola no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) para sanar qualquer prejuízo da parte requerida. A parte autora 

informa ainda ter registrado um boletim de ocorrência referente aos 

cheques de nºs. 850311 e 850312, uma vez que a parte requerida se 

negou a devolvê-los após o distrato verbal. Entanto, aduz não ter sustado 

o cheque nº 850310, que é objeto do processo de execução. A liminar foi 

deferida no ID 18643005. Citado, o réu apresentou contestação arguindo, 

preliminar de ilegitimidade ativa, impugnou a hipossuficiência, e no mérito 

alegou que em dezembro de 2017 realizaram um contrato de compra e 

venda verbal de um trator Valmet 148, no valor de R$ 65.000,00 em 3 

cheques, e que após 07 meses de uso do referido bem, o esposo da 

Requerente não cumpriu o contrato realizado com o Requerido não sendo 

compensado se quer o primeiro cheque, alega ainda que a Requerente e 

seu esposo devolveu o bem móvel ao Requerido em situação precária, 

todo danificado pela má utilização do bem e como forma de compensação, 

as partes acordaram o pagamento do primeiro cheque ao Requerido, 

requerendo revogação tutela, pois houve a devida circulação do cheque, 

o mencionado título executivo fora devidamente depositado/apresentado 

na conta bancária cuja titularidade não pertence ao Requerido, ao final 

alega que não cabe danos morais, pois não praticou qualquer ato ilícito 

Fundamento e decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra por ser desnecessária a dilação probatória. A princípio, é 

importante notar que, em razão das divergências entre as partes e 

ausência de fixação expressa, é necessário esclarecer o procedimento 

ora adotado no presente feito, consoante se passa a expor. Cuida-se de 

uma ação de cunho declaratório, com o intuito claro de suspender a 

execução de título extrajudicial de nº 1001728-25.2018.8.11.0009, em 

trâmite neste Juizado Especial. Entretanto, é cediço que o executado 

poderá se opor à execução por meio de Embargos à Execução, conforme 

art. 914 do CPC e que em sede de juizado especiais o regramento jurídico 

diz que somente serão opostos os Embargos à Execução com a 

efetivação da penhora, ou seja, se seguro o juízo ressalvado casos de 

fatos supervenientes, em vista da aplicação da regra do § 1º, do artigo 53, 

da Lei N.º 9.099/1995. Nessa esteira, o procedimento escolhido pela 

autora não é adequado, porque não representa uma opção conferida pelo 

ordenamento jurídico, mostrando-se claramente a falta de interesse 

processual ou interesse de agir - na modalidade adequação. O interesse 

processual ou interesse de agir refere-se sempre à utilidade que o 

provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Para a comprovação 

do interesse processual, primeiramente, é preciso a demonstração de que 

sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não 

pode ser satisfeita. Daí surge a necessidade concreta da tutela 

jurisdicional e o interesse em obtê-la (interesse-necessidade). A 

necessidade surge da resistência do obrigado no cumprimento 

espontâneo do que foi pactuado ou determinado por lei ou ainda em 

decorrência da indispensabilidade do exercício da jurisdição para a 

obtenção de determinado resultado. Essa última situação ocorre nas 

chamadas ações constitutivas necessárias nas quais o exercício da 

jurisdição para a obtenção do resultado pretendido é indispensável. O 

interesse processual pressupõe, além da correta descrição da alegada 

lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo 

e satisfazê-lo. Portanto, cabe ao demandante escolher o procedimento e o 

provimento adequados à situação fática deduzida (interesse-adequação). 

Assim não se pode embargar uma execução, sem a propositura de 

demanda judicial direcionada à obtenção do resultado pretendido, pois 

Ação Declaratória não supre e nem substitui, muito menos pode ser 

recebido como Embargos à Execução - o qual foi regramento próprio e 

demanda a garantia do Juízo para ser recebido. Portanto, constatada a 

ausência de interesse processual, deve o presente processo ser extinto 

sem resolução de mérito. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 485, 

VI do CPC, julgo EXTINTO a presente ação, sem resolução de mérito. 

Revogo a liminar deferida no ID 18643005. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/1995. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 23 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001775-48.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NAMBIKWARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DESPACHO Processo: 1001775-48.2019.8.11.0046. AUTOR(A): JOSE 

NAMBIKWARA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 

Superada a fase postulatória, intimem-se as partes para que especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias. Na 

mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC. Após, autos conclusos. Cumpra-se. Comodoro/MT, 24 de abril 

de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em 

Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000928-12.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU DIAS MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos em substituição. Sob pena de indeferimento, intime-se a parte 

autora, para juntar aos autos comprovantes de rendimentos financeiros 

(declaração de bens, extratos bancários, contracheque, CTPS ou outro 

documento capaz de demonstrar a ausência de recursos financeiros), no 

prazo de 15 (quinze dias), para fins de comprovação da hipossuficiência 

alegada a pedido de gratuidade da justiça, uma vez que apenas a 

declaração firmada não é suficiente para concessão de referido pleito. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000559-52.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOANINHA TAWANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))
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CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA OAB - MT26658/O (ADVOGADO(A))

THAIANE BLANCH BENITES OAB - MT23580/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DESPACHO Processo: 1000559-52.2019.8.11.0046. REQUERENTE: 

JOANINHA TAWANDE REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Superada 

a fase postulatória, intimem-se as partes para que especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias. Na 

mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC. Após, autos conclusos. Cumpra-se. Comodoro/MT, 24 de abril 

de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em 

Substituição

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000605-41.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES IDALAMARE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DESPACHO Processo: 1000605-41.2019.8.11.0046. REQUERENTE: MARIA 

DE LURDES IDALAMARE REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. 

Superada a fase postulatória, intimem-se as partes para que especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias. Na 

mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC. Após, autos conclusos. Cumpra-se. Comodoro/MT, 24 de abril 

de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em 

Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000017-97.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & SAMPAIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCEL AZEVEDO ALVES (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DECISÃO Processo: 1000017-97.2020.8.11.0046. AUTOR(A): FERREIRA & 

SAMPAIO LTDA REU: BANCO DO BRASIL SA, MARCEL AZEVEDO ALVES 

Vistos. Requer o autor em sua petição de id. 31005176 a revisão da 

decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, sob o argumento de 

que a suspensão dos prazos processuais por tanto tempo pode causar 

graves danos. Argumentou que com a paralização de muitas atividades 

comerciais e industriais, pela orientação dada pela OMS e decreto de 

Calamidade Pública visando diminuir a disseminação do vírus, haverá 

recessão econômica no país, necessitando do dinheiro em questão. Pois 

bem. O indeferimento da tutela de urgência deve ser mantida. Realço que o 

autor ainda não fez prova concreta do periculum in mora, de modo a 

convencer da imprescindibilidade do provimento jurisdicional que determine 

à pronta e imediata transferência dos valores. A alegação pura e simples 

de que o Brasil e o Mundo encontra-se enfrentando uma pandemia, não 

comprova que a empresa encontra-se em grave crise financeira, 

necessitando urgentemente de recursos, ainda que ínfimos, para a sua 

sobrevivência no cenário econômico. Ressalte-se que os mesmos foram 

bloqueados administrativamente pela primeira requerida, não havendo 

risco de sua perda. Reitero, para a concessão de antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional é necessário que existam elementos probatórios 

suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de cognição 

sumária, da probabilidade de seu direito e que haja perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o caput do artigo 

300 do CPC. Por consequência, mantenho a decisão anterior que indeferiu 

a tutela de urgência postulada. Aguarde-se o decurso do prazo para 

defesa do segundo requerido. Certificado o decurso, intime-se o autor 

para, querendo, apresentar impugnação, em 15 dias. Comodoro/MT, 23 de 

abril de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em 

Substituição

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001616-08.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DE PAULA ZUCKERT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

SENTENÇA Processo: 1001616-08.2019.8.11.0046. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JULIANO DE PAULA 

ZUCKERT Vistos em substituição. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A, já qualificado nos autos, ingressou com ação de busca e apreensão, 

com fundamento no art. 3.º do Decreto Lei n.º 911/69,contra JULIANO DE 

PAULA ZUCKERT, também já qualificado nos autos. Alegou, em síntese, 

que celebrou com o réu contrato de financiamento, tendo como objeto o 

veículo Marca FORD, modelo ECOSPORT FLEX, chassi n.º 

9BFZE12P268625055, ano de fabricação 2006 e modelo 2006, cor PRETA, 

placa NGF8871, renavam 00876586310, obrigando-se o réu a pagar o 

valor do contrato (R$ 17.242,94) em 48 parcelas, mensais e sucessivas, 

tendo deixado de pagar a dívida a partir de 22/08/2018. Diante disso, o réu 

foi constituído em mora por meio de notificação extrajudicial por intermédio 

de carta registrada com aviso de recebimento. O autor requereu a 

concessão de medida liminar para busca e apreensão do veículo, além da 

declaração da responsabilidade do réu pelo pagamento de multas e 

débitos existentes sobre o automóvel, até a efetivação da ordem. Por fim, 

pugnou pela procedência da ação para ser consolidada a sua posse e 

propriedade do bem, além de condenação do réu nas custas de 

sucumbência e honorários advocatícios. A petição inicial veio instruída 

com documentos. Comprovada a mora, a liminar foi deferida em ID. 

24112117 e cumprida, com busca e apreensão do veículo e a citação do 

réu, conforme certificado pelo oficial de justiça, havendo sido entregue a 

posse a um representante legal do autor em ID. 24636791. Devidamente 

citado, o réu deixou transcorrer in albis o prazo para ofertar contestação. 

O autor, por fim, requereu o prosseguimento do feito e julgamento 

antecipado da lide. É o relatório. Decido. O réu foi regularmente citado em 

01/10/2019 por oficial de justiça no juízo, conforme certificado. Na mesma 

data, foi efetivada a busca e apreensão do veículo, conforme auto de 

apreensão e depósito. Dispõe o art. 3º do Decreto-Lei 911/1969 em seus §

§ 3º e 4º que o devedor tem cinco dias para purgar a mora e quinze para 

apresentar defesa, contados, em ambos os casos, da execução da 

liminar. Prazos esses que há muito já decorreram. Por tais razões, 

decreto-lhe à revelia. Não se tratando de qualquer das exceções 

previstas nos arts. 345 e 348 do Código de Processo Civil, devem ser 

aplicados os efeitos da revelia, ficando presumidos como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial (artigo 344). Por conta disso, o feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, II, do 

Código de Processo Civil, por aplicação da pena de presunção decorrente 

da revelia. Mesmo porque as alegações do autor também vieram 

respaldadas em prova documental, consistente no contrato de 

financiamento devidamente assinado pelo réu, em que consta haver sido 

alienado fiduciariamente o veículo em questão; demonstrativo de débito e 
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notificação extrajudicial constituindo o devedor em mora. Nesse ponto, 

salienta-se que a financeira encaminhou a notificação ao endereço 

residencial constante no contrato, a despeito de não ter sido assinado 

pelo réu; providência essa suficiente à caracterização da mora. Isto 

porque não se exige para a comprovação da mora o recebimento da 

notificação pessoalmente pelo devedor, mas, apenas, prova de que tenha 

sido entregue em sua residência. No caso, comprovou o credor fiduciário 

que enviou a carta para o endereço indicado pelo réu no contrato de 

financiamento com garantia fiduciária, que, inclusive, coincide com o local 

onde ele fora citado. Cabia ao réu demonstrar que a mora não existia, ou 

purgá-la no prazo concedido no processo, o que não fez. Por fim, 

anota-se que o pedido do autor, para que as multas e débitos existentes 

no período em que o réu detinha a posse do veículo sejam declaradas de 

responsabilidade dele, foge aos limites dessa ação de rito especial. Assim, 

tendo em vista que, dos fatos alegados pelo autor, efetivamente decorrem 

as consequências jurídicas postuladas, e que a medida requerida se 

demonstra satisfativa por excelência, com fundamento no art. 66 da Lei 

Federal 4.728/65, alterado pelo disposto no Dec. lei 911/69, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e assim o faço para tornar definitiva a liminar 

deferida, consolidando o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem 

em mãos do autor e por consequência, dou o feito por extinto com 

resolução do mérito, nos exatos termos do disposto no art. 487, inc. I, do 

CPC. Por força do princípio da sucumbência, arcará o réu com as custas e 

verba honorária, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à 

causa, incidindo correção monetária a contar do ajuizamento. Incumbe ao 

autor cumprir o disposto no artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, valendo a 

presente sentença como título hábil perante qualquer repartição pública, 

para efeito de domínio e de posse do bem, visando à transferência do bem 

a terceiros indicados pelo autor, devendo os títulos exibidos permanecer 

nos autos. Caberá às repartições competentes expedir novo certificado 

de registro de propriedade em nome do autor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. P. I. C. Comodoro-MT, 23 

de abril de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001335-52.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA FRANCISCA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

SENTENÇA Processo: 1001335-52.2019.8.11.0046. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: RENATA FRANCISCA 

DA SILVA Vistos em substituição. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em 

desfavor de RENATA FRANCISCA DA SILVA todos devidamente 

qualificados. Juntou documentos. Liminar indeferida nos autos de ID 

22228483. Após cuida-se de requerimento de desistência da ação 

formulado pela parte autora em ID. 26536087. É o breve relato. 

Fundamento e decido. A desistência da ação é instituto de natureza 

eminentemente processual, que possibilita a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, até a prolação da sentença. Tendo em vista que parte 

autora requer a desistência da ação antes da apresentação de 

contestação pela parte requerida, desnecessária a intimação do requerido 

conforme norma processual civil. No caso em tela, conforme se verifica 

nos autos, a citação do requerido nem chegou a se efetivar, e, portanto 

sequer foi oportunizado prazo para apresentação de contestação, não 

havendo, portanto, necessidade de intimação do requerido para que seja 

deferida a desistência da presente ação. Assim, nos termos dos artigos 

200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito. Revogo a liminar proferida nos presentes autos. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais. 

Sem condenação em honorários de sucumbência por ausência de 

pretensão resistida. Transitada em julgado, arquive-se com as anotações 

e baixas necessárias. P. I. C. Comodoro-MT, 23 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000929-31.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO FERREIRA GUIMARAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

SENTENÇA Processo: 1000929-31.2019.8.11.0046. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MARCIANO FERREIRA 

GUIMARAES Vistos em substituição. Considerando que a Instância 

Superior julgou extinta esta ação, lanço este andamento (extinção), para o 

fim de que o sistema efetue a baixa necessária e não entre indevidamente 

nas metas do CNJ. Intimem-se as partes. Cumpra-se na íntegra o acórdão 

e após, arquivem os autos. Às providências. Comodoro-MT, 23 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001578-93.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILTON LAURENCO DO CARMO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

SENTENÇA Processo: 1001578-93.2019.8.11.0046. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: GILTON LAURENCO DO 

CARMO Vistos em substituição. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de 

GILTON LAURENCO DO CARMO todos devidamente qualificados. Juntou 

documentos. Liminar deferida nos autos de ID. 23919170. Após cuida-se 

de requerimento de desistência da ação formulado pela parte autora em ID. 

24668733. É o breve relato. Fundamento e decido. A desistência da ação 

é instituto de natureza eminentemente processual, que possibilita a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, até a prolação da 

sentença. Tendo em vista que parte autora requer a desistência da ação 

antes da apresentação de contestação pela parte requerida, 

desnecessária a intimação do requerido conforme norma processual civil. 

No caso em tela, conforme se verifica nos autos, a citação do requerido 

nem chegou a se efetivar, e, portanto sequer foi oportunizado prazo para 

apresentação de contestação, não havendo, portanto, necessidade de 

intimação do requerido para que seja deferida a desistência da presente 

ação. Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Revogo a liminar 

proferida nos presentes autos. Sem condenação em honorários de 

sucumbência por ausência de pretensão resistida. Condeno o requerido 

ao pagamento das custas e despesas processuais. Transitada em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. C. 

Comodoro-MT, 23 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

SENTENÇA Processo: 1000856-59.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

DOMINGOS ANTONIO RODRIGUES REU: BANCO BRADESCO Vistos em 

substituição. DOMINGOS ANTONIO RODRIGUES ajuizou Ação ordinária 

contra BANCO BRADESCO todos devidamente qualificados. Aduziu a 

parte autora em apertada síntese que é aposentado e que fora efetuado 

empréstimo consignado não solicitado cujo contrato é o de nº 

0123325755484 do BANCO BRADESCO, tendo sido descontada uma 01 

parcela, no valor de R$ 247,98. Dessa maneira, busca reparação pelo 

dano moral sofrido. Requereu deste modo à procedência do pedido para o 

fim de ser declarada inexistente a dívida em comento, bem como 

restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e 

condenação em danos morais. Contestação em ID. 21891947. Arguiu 

preliminar de ausência de pretensão resistida; prescrição. No mérito 

alegou que houve regularidade nos descontos efetuados, pois a parte 

autora entabulou junto ao requerimento empréstimo bancário. Aduziu 

ademais, demora da requerida em efetuar o ajuizamento da presente 

demanda. Requereu, portanto a improcedência dos termos da presente 

demanda. Termo de audiência infrutífera. Intimada, a parte autora 

apresentou réplica, tendo argumentado que a parte requerida não 

apresentou o contrato entabulado entre as partes. Vieram-me conclusos. 

É o relato do necessário. Fundamento e decido. Considerando a 

desnecessidade de produção de provas em audiência, passo ao 

julgamento antecipado da presente lide nos termos do art. 355, I, CPC. Da 

(s) preliminar (es). Da ausência de prévio requerimento administrativo: 

rejeito a preliminar em questão, porquanto inexiste necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para acesso ao Poder Judiciário, 

nos termos do art. 5o, XXXV, CRFB. Da prejudicial de mérito – prescrição. 

A prejudicial de mérito não merece ser acolhida, considerando que no 

caso em comento aplica-se a teoria da “actio nata”, ou seja, o prazo 

prescricional é contado a partir do conhecimento do dano. Conforme se 

depreende da jurisprudência sedimentada do STJ: CIVIL. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRICÃO. 

TERMO INICIAL. ACTIO NATA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. O Tribunal estadual, em harmonia com a orientação do STJ, 

concluiu que, no caso em exame, o qual visa indenização por suposta má 

prestação de serviço. o prazo prescricional é o do art. 27 do CDC, e 

começou a correr a partir da violação do direito material. 2. Agravo 

regimental improvido. (AgRg no AREsp 602.851/SC, ReI. Ministro MARCO 

AURÉLIO BElLlZZE, TERCEIRA TURMA, j. 16/12/2014, DJe 02102/2015). 

Grifo nosso. A parte autora alega que, ao perceber que o seu beneficio 

previdenciário estava cada vez menor, dirigiu-se até a agência do INSS e 

recebeu a informação de que haviam empréstimos bancários em seu 

nome, conforme extrato em anexo. Além disso, a parte requerente é 

pessoa de parcas instruções, idoso e analfabeto, sendo crível, a meu ver, 

que não tenha constatado os descontos mensais desde o início do 

contrato, até por conta dos módicos valores das parcelas. Diante disso, 

considerando que as ação foi proposta no dia 03/05/2019, resta afastada 

por completo a alegada prescrição, porquanto o termo inicial da contagem 

do prazo quinquenal somente teve início a partir do dia do conhecimento 

do dano e sua autoria, ou seja, a partir da data do extrato retirado no INSS 

em abril de 2019. Posto isto, rechaço a prejudicial de prescrição. Do 

mérito. No mérito o pedido tem parcial procedência. A parte autora alega 

que, ao perceber que o seu beneficio previdenciário estava cada vez 

menor, dirigiu-se até a agência do INSS e recebeu a informação de que 

haviam empréstimos bancários em seu nome, conforme extrato em anexo. 

Além disso, a requerente é pessoa de parcas instruções, idoso e 

analfabeto, sendo crível, a meu ver, que não tenha constatado os 

descontos mensais desde o início do contrato, até por conta dos módicos 

valores das parcelas. Ademais, insta mencionar que o requerido não 

apresentou o contrato de empréstimo celebrado entre as partes, ônus que 

lhe competia. Da repetição em dobro. Quanto ao prazo prescricional 

aplicável à espécie, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, 

fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com 

instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço 

bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. Outrossim, 

deve se levar em conta que o autor é pessoa idosa, analfabeto (a) e 

indígena, que inclusive reside em aldeia. Deste modo é plausível a 

alegação de que o autor não tenha constatado os descontos mensais no 

seu benefício previdenciário em decorrência do contrato de empréstimo 

ora questionado. Considerando que a parte autora tomou conhecimento da 

existência dos empréstimos após consulta de seu benefício previdenciário 

junto ao INSS em abril de 2019, e que a presente ação foi distribuída em 

03/05/2019, não há falar em prescrição do direito reparatório do autor. A 

repetição de indébito funda-se no princípio que veda o enriquecimento 

injustificado do credor, sendo ela cabível em dobro somente na hipótese 

de comprovada má-fé na cobrança de valores indevidos, o que não ficou 

demonstrado nos autos. Assim, considerando que a má-fé não se 

presume, devendo ser comprovada, e que isso não ocorreu neste caso, 

incabível a repetição em dobro dos valores, devendo ser ela efetivada na 

forma simples. Insta consignar que o requerido informou nos autos que 

efetuou a restituição dos valores, todavia deixou de comprovar tal 

alegação, pois a tela em questão é do sistema da requerida facilmente 

alterável pela mesma, não havendo qualquer comprovante de depósito. O 

réu não nega o empréstimo, mas também não apresenta o contrato 

celebrado entre as partes, dando azo às alegações apresentadas pela 

parte autora. Do dano moral. O dano moral sofrido pela parte autora restou 

configurado pela cobrança de valores indevidos, consignados em sua 

folha de pagamento, sendo presumível que os valores descontados 

indevidamente foram subtraídos da renda destinada ao seu sustento. No 

que tange ao valor a ser deferido a título de reparação por danos morais a 

legislação é omissa, deixando isso a critério do julgador. Assim, a fim de 

orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros 

norteadores a serem seguidos para o arbitramento do quantum 

indenizatório, tais como: capacidade econômica e financeira, social e 

cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido 

e sancionador e educativo ao ofensor. Sobre o tema, a lição de Hector 

Valverde Santana[1]: “À míngua de parâmetros legais, matemáticos ou 

exatos, o juiz utiliza o seu prudente arbítrio, o bom senso, a 

proporcionalidade ou razoabilidade para valorar o dano moral. A atuação 

do juiz dirige-se a encontrar uma quantia que não seja ínfima, simbólica, 

que não represente uma mera censura judicial, ou reduzida a ponto de 

desmerecer a relevante natureza jurídica do bem da vida violado (direitos 

da personalidade). Por outro lado, o juiz não pode estabelecer um valor 

para o dano moral que represente um enriquecimento ilícito da vítima, um 

injustificado aumento patrimonial, ou corresponder a um montante 

desproporcional à condição econômica do ofensor, fato capaz de levá-lo 

à ruína.” No caso, como já referido, o dano decorreu da cobrança indevida 

a que foi alvo a parte autora e descontos em seu benefício previdenciário. 

Assim, considerando as condições da parte autora, que litiga abrigada 

pela gratuidade judiciária, e da parte ré, instituição financeira, bem como a 

reprovabilidade da conduta, mas, por outro lado, a ausência de 

comprovação de outros efeitos negativos senão as reiteradas cobranças, 

a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00. O valor 

acima deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M a contar desta 

decisão (Súmula 362 do STJ7), acrescido juros moratórios a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), que, neste caso, corresponde 

à data em que foi efetivado primeiro desconto indevido em seu benefício 

previdenciário. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, 

nos termos do art. 487, I, CPC o pedido inicial para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito contido no contrato 0123325755484 e determinar a 

cessação dos descontos respectivos em folha de pagamento do autor. b) 

CONDENAR à parte ré à repetição, na forma simples, dos valores 

descontados do autor indevidamente, observada a prescrição trienal, 

devendo tais valores serem corrigidos pelo IGP-M desde o desembolso de 

cada parcela não prescrita e acrescidos de juros moratórios de 1% ao 

mês a contar da citação. c) CONDENAR a parte requerida à reparação de 

danos morais em R$ 5.000,00, valor que deverá ser corrigido pelo IGP-M a 

contar desta decisão e com de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a contar do evento danoso que corresponde à data em que realizado 

o primeiro desconto em seu benefício previdenciário. d) CONDENAR a 

parte ré ao pagamento de das custas processuais e honorários 

advocatícios ao procurador do autor, fixados em 10% sobre o valor da 

condenação. Anote-se a prioridade na tramitação do processo (Estatuto 

do Idoso), em razão da idade da autora, tarjando-se o feito. Após o 

trânsito em julgado, não havendo pedido de cumprimento de sentença em 

15 (quinze) dias, arquivem os autos. P. I. C. Comodoro-MT, 23 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito em substituição legal [1] SANTANA, Hector Valverde. Dano 

Moral no Direito do Consumidor, 1ª edição em e-book baseada na 2ª edição 

impressa. Revista dos Tribunais, 2014, p. 12.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

SENTENÇA Processo: 1000856-59.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

DOMINGOS ANTONIO RODRIGUES REU: BANCO BRADESCO Vistos em 

substituição. DOMINGOS ANTONIO RODRIGUES ajuizou Ação ordinária 

contra BANCO BRADESCO todos devidamente qualificados. Aduziu a 

parte autora em apertada síntese que é aposentado e que fora efetuado 

empréstimo consignado não solicitado cujo contrato é o de nº 

0123325755484 do BANCO BRADESCO, tendo sido descontada uma 01 

parcela, no valor de R$ 247,98. Dessa maneira, busca reparação pelo 

dano moral sofrido. Requereu deste modo à procedência do pedido para o 

fim de ser declarada inexistente a dívida em comento, bem como 

restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e 

condenação em danos morais. Contestação em ID. 21891947. Arguiu 

preliminar de ausência de pretensão resistida; prescrição. No mérito 

alegou que houve regularidade nos descontos efetuados, pois a parte 

autora entabulou junto ao requerimento empréstimo bancário. Aduziu 

ademais, demora da requerida em efetuar o ajuizamento da presente 

demanda. Requereu, portanto a improcedência dos termos da presente 

demanda. Termo de audiência infrutífera. Intimada, a parte autora 

apresentou réplica, tendo argumentado que a parte requerida não 

apresentou o contrato entabulado entre as partes. Vieram-me conclusos. 

É o relato do necessário. Fundamento e decido. Considerando a 

desnecessidade de produção de provas em audiência, passo ao 

julgamento antecipado da presente lide nos termos do art. 355, I, CPC. Da 

(s) preliminar (es). Da ausência de prévio requerimento administrativo: 

rejeito a preliminar em questão, porquanto inexiste necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para acesso ao Poder Judiciário, 

nos termos do art. 5o, XXXV, CRFB. Da prejudicial de mérito – prescrição. 

A prejudicial de mérito não merece ser acolhida, considerando que no 

caso em comento aplica-se a teoria da “actio nata”, ou seja, o prazo 

prescricional é contado a partir do conhecimento do dano. Conforme se 

depreende da jurisprudência sedimentada do STJ: CIVIL. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRICÃO. 

TERMO INICIAL. ACTIO NATA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. O Tribunal estadual, em harmonia com a orientação do STJ, 

concluiu que, no caso em exame, o qual visa indenização por suposta má 

prestação de serviço. o prazo prescricional é o do art. 27 do CDC, e 

começou a correr a partir da violação do direito material. 2. Agravo 

regimental improvido. (AgRg no AREsp 602.851/SC, ReI. Ministro MARCO 

AURÉLIO BElLlZZE, TERCEIRA TURMA, j. 16/12/2014, DJe 02102/2015). 

Grifo nosso. A parte autora alega que, ao perceber que o seu beneficio 

previdenciário estava cada vez menor, dirigiu-se até a agência do INSS e 

recebeu a informação de que haviam empréstimos bancários em seu 

nome, conforme extrato em anexo. Além disso, a parte requerente é 

pessoa de parcas instruções, idoso e analfabeto, sendo crível, a meu ver, 

que não tenha constatado os descontos mensais desde o início do 

contrato, até por conta dos módicos valores das parcelas. Diante disso, 

considerando que as ação foi proposta no dia 03/05/2019, resta afastada 

por completo a alegada prescrição, porquanto o termo inicial da contagem 

do prazo quinquenal somente teve início a partir do dia do conhecimento 

do dano e sua autoria, ou seja, a partir da data do extrato retirado no INSS 

em abril de 2019. Posto isto, rechaço a prejudicial de prescrição. Do 

mérito. No mérito o pedido tem parcial procedência. A parte autora alega 

que, ao perceber que o seu beneficio previdenciário estava cada vez 

menor, dirigiu-se até a agência do INSS e recebeu a informação de que 

haviam empréstimos bancários em seu nome, conforme extrato em anexo. 

Além disso, a requerente é pessoa de parcas instruções, idoso e 

analfabeto, sendo crível, a meu ver, que não tenha constatado os 

descontos mensais desde o início do contrato, até por conta dos módicos 

valores das parcelas. Ademais, insta mencionar que o requerido não 

apresentou o contrato de empréstimo celebrado entre as partes, ônus que 

lhe competia. Da repetição em dobro. Quanto ao prazo prescricional 

aplicável à espécie, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, 

fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com 

instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço 

bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. Outrossim, 

deve se levar em conta que o autor é pessoa idosa, analfabeto (a) e 

indígena, que inclusive reside em aldeia. Deste modo é plausível a 

alegação de que o autor não tenha constatado os descontos mensais no 

seu benefício previdenciário em decorrência do contrato de empréstimo 

ora questionado. Considerando que a parte autora tomou conhecimento da 

existência dos empréstimos após consulta de seu benefício previdenciário 

junto ao INSS em abril de 2019, e que a presente ação foi distribuída em 

03/05/2019, não há falar em prescrição do direito reparatório do autor. A 

repetição de indébito funda-se no princípio que veda o enriquecimento 

injustificado do credor, sendo ela cabível em dobro somente na hipótese 

de comprovada má-fé na cobrança de valores indevidos, o que não ficou 

demonstrado nos autos. Assim, considerando que a má-fé não se 

presume, devendo ser comprovada, e que isso não ocorreu neste caso, 

incabível a repetição em dobro dos valores, devendo ser ela efetivada na 

forma simples. Insta consignar que o requerido informou nos autos que 

efetuou a restituição dos valores, todavia deixou de comprovar tal 

alegação, pois a tela em questão é do sistema da requerida facilmente 

alterável pela mesma, não havendo qualquer comprovante de depósito. O 

réu não nega o empréstimo, mas também não apresenta o contrato 

celebrado entre as partes, dando azo às alegações apresentadas pela 

parte autora. Do dano moral. O dano moral sofrido pela parte autora restou 

configurado pela cobrança de valores indevidos, consignados em sua 

folha de pagamento, sendo presumível que os valores descontados 

indevidamente foram subtraídos da renda destinada ao seu sustento. No 

que tange ao valor a ser deferido a título de reparação por danos morais a 

legislação é omissa, deixando isso a critério do julgador. Assim, a fim de 

orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros 

norteadores a serem seguidos para o arbitramento do quantum 

indenizatório, tais como: capacidade econômica e financeira, social e 

cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido 

e sancionador e educativo ao ofensor. Sobre o tema, a lição de Hector 

Valverde Santana[1]: “À míngua de parâmetros legais, matemáticos ou 

exatos, o juiz utiliza o seu prudente arbítrio, o bom senso, a 

proporcionalidade ou razoabilidade para valorar o dano moral. A atuação 

do juiz dirige-se a encontrar uma quantia que não seja ínfima, simbólica, 

que não represente uma mera censura judicial, ou reduzida a ponto de 

desmerecer a relevante natureza jurídica do bem da vida violado (direitos 

da personalidade). Por outro lado, o juiz não pode estabelecer um valor 

para o dano moral que represente um enriquecimento ilícito da vítima, um 

injustificado aumento patrimonial, ou corresponder a um montante 

desproporcional à condição econômica do ofensor, fato capaz de levá-lo 

à ruína.” No caso, como já referido, o dano decorreu da cobrança indevida 

a que foi alvo a parte autora e descontos em seu benefício previdenciário. 

Assim, considerando as condições da parte autora, que litiga abrigada 

pela gratuidade judiciária, e da parte ré, instituição financeira, bem como a 

reprovabilidade da conduta, mas, por outro lado, a ausência de 

comprovação de outros efeitos negativos senão as reiteradas cobranças, 

a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00. O valor 

acima deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M a contar desta 

decisão (Súmula 362 do STJ7), acrescido juros moratórios a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), que, neste caso, corresponde 

à data em que foi efetivado primeiro desconto indevido em seu benefício 

previdenciário. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, 

nos termos do art. 487, I, CPC o pedido inicial para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito contido no contrato 0123325755484 e determinar a 

cessação dos descontos respectivos em folha de pagamento do autor. b) 

CONDENAR à parte ré à repetição, na forma simples, dos valores 

descontados do autor indevidamente, observada a prescrição trienal, 

devendo tais valores serem corrigidos pelo IGP-M desde o desembolso de 

cada parcela não prescrita e acrescidos de juros moratórios de 1% ao 

mês a contar da citação. c) CONDENAR a parte requerida à reparação de 

danos morais em R$ 5.000,00, valor que deverá ser corrigido pelo IGP-M a 

contar desta decisão e com de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a contar do evento danoso que corresponde à data em que realizado 

o primeiro desconto em seu benefício previdenciário. d) CONDENAR a 

parte ré ao pagamento de das custas processuais e honorários 
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advocatícios ao procurador do autor, fixados em 10% sobre o valor da 

condenação. Anote-se a prioridade na tramitação do processo (Estatuto 

do Idoso), em razão da idade da autora, tarjando-se o feito. Após o 

trânsito em julgado, não havendo pedido de cumprimento de sentença em 

15 (quinze) dias, arquivem os autos. P. I. C. Comodoro-MT, 23 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito em substituição legal [1] SANTANA, Hector Valverde. Dano 

Moral no Direito do Consumidor, 1ª edição em e-book baseada na 2ª edição 

impressa. Revista dos Tribunais, 2014, p. 12.
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ZANELLA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE SOUZA SCHIMIDT OAB - PR43702 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DESPACHO Processo: 1000949-22.2019.8.11.0046. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: FRANCISCO ZANELLA REU: ESTADO DE MATO GROSSO/ 

SEFAZ MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Superada a fase 

postulatória, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias. Na mesma 

oportunidade em consonância com o princípio da celeridade processual 

intimem-se as partes para que caso queiram apresentem perante este 

juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 357, CPC. Após, 

autos conclusos. Cumpra-se. Comodoro/MT, 24 de abril de 2020. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em Substituição

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 6205 Nr: 186-34.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOMAT CIA SUCRO ALCOOLEIRA DE MATO 

GROSSO, NERI GUILHERME ARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CAMILO - 

OAB:48111/PR

 SENTENÇA

Vistos em substituição.

 Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo em que as partes USIMAT 

DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA e LUIZ ANTÔNIO DE CASTILHO pretendem 

obter a chancela judicial da referida avença, em face da composição 

amigável, fls. 205/207.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

 Deixo de suspender a ação, em razão da ausência de prejuízo as partes, 

que poderão protocolar pedido de cumprimento de sentença face ao título 

judicial gerado, caso necessário.

Proceda-se a desconstituição de eventual penhora realizada nos autos.

Honorários advocatícios e despesas processuais conforme acordado 

pelas partes e, na ausência deverão estas ser divididas igualmente [art. 

90, §2º, CPC].

Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 dias, 

requerendo o que entenderem de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Decorrido o prazo, remeta-se imediatamente os autos a CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO, para que não havendo custas a 

serem adimplidas, proceda com o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos 

mediante lançamento no sistema APOLO.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores, conforme requerido às 

fls. 208/209.

Publique-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Comodoro-MT, 23 de abril de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 6206 Nr: 187-19.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOMAT CIA SUCRO ALCOOLEIRA DE MATO 

GROSSO, NERI GUILHERME ARTMANN, USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:OAB/PR 31.149, GABRIELA 

LEITE HEINSCH - OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, 

LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Código: 6206

SENTENÇA

Vistos em substituição.

 Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo em que as partes USIMAT 

DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA e LUIZ ANTÔNIO DE CASTILHO pretendem 

obter a chancela judicial da referida avença, em face da composição 

amigável, fls. 2363/2365.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

 Deixo de suspender a ação, em razão da ausência de prejuízo as partes, 

que poderão protocolar pedido de cumprimento de sentença face ao título 

judicial gerado, caso necessário.

Proceda-se a baixa das restrições e desconstituição de penhora realizada 

nos autos.

Honorários advocatícios e despesas processuais conforme acordado 

pelas partes e, na ausência deverão estas ser divididas igualmente [art. 

90, §2º, CPC].

Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 dias, 

requerendo o que entenderem de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Decorrido o prazo, remeta-se imediatamente os autos a CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO, para que não havendo custas a 

serem adimplidas, proceda com o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos 

mediante lançamento no sistema APOLO.

Publique-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Comodoro-MT, 23 de abril de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78560 Nr: 2601-33.2015.811.0046
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BORGES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista 

a devolução da carta precatória negativa.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000952-40.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PARZIANELLO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA DIAS OAB - MT18133/O-O (ADVOGADO(A))

CESAR PARZIANELLO OAB - MT16819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DECISÃO Processo: 1000952-40.2020.8.11.0046. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: CELSO PARZIANELLO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos em substituição. Cuida-se de pedido de 

suspensão da exigibilidade de crédito tributário formulado por Celso 

Parzianello em face do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Alega o requerente que, por conta da exigência de 

recolhimento do tributo objeto do presente feito por parte da Secretaria de 

Fazenda do Estado, encontra-se impossibilitado de emitir notas fiscais 

para carregamento da safra de soja do ano de 2019/2020, inviabilizando o 

cumprimento de outros negócios jurídicos pactuados pelo autor (ID. 

31385658). Em vista disso, o requerente promoveu o depósito judicial do 

valor integral correspondente ao crédito tributário, perfazendo o montante 

de R$ 72.238,74, consoante guia de depósito judicial de ID. 31385666 e 

comprovante de depósito de ID. 31385669. Requereu, por fim, a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário. É o relato sucinto. Passo a 

decidir. Quanto ao pleito de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário, este é disciplinado pelo art. 151, do Código Tributário Nacional, in 

verbis: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - 

moratória; II - o depósito do seu montante integral;” Como se verifica nos 

autos, a parte requerente juntou no processo o comprovante de depósito 

judicial do montante integral correspondente ao valor do crédito tributário 

discutido na lide, perfazendo o total de R$ 72.238,74 (ID. 31385669), 

incidindo no disposto no inciso II, do referido artigo. Ademais, verifico que 

não há prejuízo à parte requerida em caso de suspensão do referido 

crédito, vez que o valor depositado só poderá ser movimentado mediante 

decisão judicial, devidamente fundamentada, razão pela qual o deferimento 

do pedido é medida imperativa. Pelo exposto, nos termos do inciso II, do 

art. 151, do CTN, DEFIRO os pedidos formulados pelo requerente, pelo que 

SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO decorrente do NAI 

n° 141329001212020171. Expeça-se a competente Certidão Positiva com 

Efeito de Negativa, nos termos do art. 206, do Código Tributário Nacional. 

Comunique-se o teor da presente decisão ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, nos autos de Agravo de Instrumento de n° 

1008618-36.2020.8.11.0000. Ciência às partes. Às providências 

necessárias. Cumpra-se. Comodoro-MT, 24 de abril de 2020. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000929-31.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO FERREIRA GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

SENTENÇA Processo: 1000929-31.2019.8.11.0046. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MARCIANO FERREIRA 

GUIMARAES Vistos em substituição. Considerando que a Instância 

Superior julgou extinta esta ação, lanço este andamento (extinção), para o 

fim de que o sistema efetue a baixa necessária e não entre indevidamente 

nas metas do CNJ. Intimem-se as partes. Cumpra-se na íntegra o acórdão 

e após, arquivem os autos. Às providências. Comodoro-MT, 23 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001335-52.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA FRANCISCA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

SENTENÇA Processo: 1001335-52.2019.8.11.0046. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: RENATA FRANCISCA 

DA SILVA Vistos em substituição. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em 

desfavor de RENATA FRANCISCA DA SILVA todos devidamente 

qualificados. Juntou documentos. Liminar indeferida nos autos de ID 

22228483. Após cuida-se de requerimento de desistência da ação 

formulado pela parte autora em ID. 26536087. É o breve relato. 

Fundamento e decido. A desistência da ação é instituto de natureza 

eminentemente processual, que possibilita a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, até a prolação da sentença. Tendo em vista que parte 

autora requer a desistência da ação antes da apresentação de 

contestação pela parte requerida, desnecessária a intimação do requerido 

conforme norma processual civil. No caso em tela, conforme se verifica 

nos autos, a citação do requerido nem chegou a se efetivar, e, portanto 

sequer foi oportunizado prazo para apresentação de contestação, não 

havendo, portanto, necessidade de intimação do requerido para que seja 

deferida a desistência da presente ação. Assim, nos termos dos artigos 

200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito. Revogo a liminar proferida nos presentes autos. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais. 

Sem condenação em honorários de sucumbência por ausência de 

pretensão resistida. Transitada em julgado, arquive-se com as anotações 

e baixas necessárias. P. I. C. Comodoro-MT, 23 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito em substituição legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002026-66.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERMAT - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

GENTIL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1002026-66.2019.8.11.0046. 

EXEQUENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: SERMAT - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - 
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EPP, GENTIL DE OLIVEIRA VISTOS. DETERMINO que seja procedida a 

citação do (s) devedor (es) mediante carta com aviso de recebimento ou 

por mandado caso requerido pelo exequente na exordial no endereço 

apontado pela parte exequente em petição retro para pagar em 03 (três) 

dias o valor integral da dívida [art. 829 do CPC] ou, querendo, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados a partir da data de juntada aos autos do mandado cumprido 

(art. 231, II, CPC) [art. 914 e art. 915, ambos do CPC]. Não havendo 

pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, descrevendo-os 

pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação 

no termo ou auto de penhora, bem como intimando, a respeito dos atos 

processuais praticados, o executado(s) [art. 154, inciso V e art. 841 e 

seguintes do CPC]. Caso necessário, expeça-se carta precatória para 

tanto a qual deverá ser distribuída às expensas da parte exequente. 

Intime-se o executado (s) para que, no prazo para embargos, caso queira, 

uma vez reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 

de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 

916 do CPC]. Defiro os benefícios do art. 212 do CPC. Caso o Oficial de 

justiça não encontre o executado, desde já DEFIRO o arresto de bens 

quantos bastem para garantir a execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto proceda-se o senhor meirinho com as diligências 

insculpidas no art. 830, §1º, CPC. Inexistindo bens a serem penhorados, 

intime-se a parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias indique 

bens passiveis de penhora, sob pena de sua desídia configurar ato 

atentatório a dignidade da justiça nos moldes do art. 774, e ss CPC. Desde 

já, havendo pedido neste sentido defiro a expedição de certidão para fins 

de averbação em registro público do ato de propositura dessa execução 

(799, IX e 828, caput, CPC), caso requerido pelo exequente. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro/MT, 27 de novembro de 2019. (assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001818-82.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. F. D. S. (REQUERIDO)

 

Certidão de Tempestividade: Certifico que é tempestiva a contestação 

apresentada pela parte requerida, ID 31386926, pag.: 06-11. Desta 

maneira, tendo em vista a juntada da referida peça aos autos, bem como a 

devolução da carta precatória, ID 31386923, fica a parte autora intimada, 

na pessoa de sua advogada, para que tenha ciência, bem como 

apresentar réplica à contestação, requerendo o que entender de direito. 

Comodoro/MT, 24 de Abril de 2020.

Citação

Citação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001118-43.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANO PASSINATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIAMARA CONCI OAB - MT10888 (ADVOGADO(A))

SAMANTHA BALTIERI CARVALHO OAB - MT0016152S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONSANTO TECHNOLOGY LLC.1 (REQUERIDO)

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001118-43.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: STEFANO PASSINATO REQUERIDO: MONSANTO 

TECHNOLOGY LLC.1, MONSANTO DO BRASIL LTDA Vistos. Notifique-se 

e cite- se o réu acerca da presente notificação judicial, nos termos do art. 

726 do CPC e parágrafos. Após, com o retorno positivo da notificação, 

manifeste-se o interessado em 05 (cinco) dias e venham-me conclusos 

para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 04 de novembro de 

2019. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001846-50.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso - Comodoro (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO MADEIRAS LTDA - ME (REU)

MARLISE MARQUES MORAES (REU)

SIDNEY APARECIDO POLETINI (REU)

LUIZ CARLOS PIOVEZAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIANE BLANCH BENITES OAB - MT23580/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001846-50.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COMODORO RÉU: 

MARLISE MARQUES MORAES, UNIAO MADEIRAS LTDA - ME, LUIZ 

CARLOS PIOVEZAN, SIDNEY APARECIDO POLETINI Vistos. Trata-se de 

ação de improbidade administrativa interposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso contra MARLISE MARQUES MORAES e outros 

todos devidamente qualificados nos autos. Aduziu que por meio de 

inquérito civil instaurado a partir de representação encaminhada pela 1ª 

Promotoria de Justiça desta comarca, foi constatada a existência de 

possível irregularidade em procedimento licitatório para aquisição de 

madeira serrada que seria empregada na manutenção de pontes da zona 

rural. Aduziu que a empresa que sagrou-se vencedora não detinha 

capacidade para fornecimento do objeto licitado, bem como se tratava de 

empresa de fachada. Argumenta que nos procedimentos licitatórios 

levados a efeito em que se sagrou vencedora a mesma fora utilizada 

pelos requeridos desviar recursos públicos, às custas do 

desenvolvimento local e em clara inobservância aos mais comezinhos 

princípios e normas que regem a administração pública, causando, assim, 

danos ao erário. Requereu tutela de urgência para o fim de que sejam 

tornados indisponíveis os bens do requerido até o montante do valor 

pleiteado em inicial. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Analisando as alegações vertidas pela 

parte autora, não verifico a presença de elementos atrelados à tutela de 

urgência, prevista no art. 300, caput, do CPC/15, quais sejam, 

probabilidade do direito e perigo dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Isso porque, o STJ, a partir do julgamento do Recurso Especial 

nº 1.366.721/BA, editou o Tema 701, cuja tese firmada dispõe que é 

possível a decretação da indisponibilidade de bens do promovido em Ação 

Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou 

não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a 

conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de 

bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual 

ressarcimento futuro. Assim, a primeira observação cabível é que a 

decretação da indisponibilidade de bens nos autos da Ação Civil Pública 

por Atos de Improbidade independe da comprovação da dilapidação do 

patrimônio do demandado. No entanto, exige-se que para a concessão da 

medida acautelatória, nos termos do art. 7º, caput e parágrafo único, da 

Lei nº 8.429/92, restem demonstrados fortes indícios de responsabilidade 

na prática de ato de improbidade, notadamente a demonstração de lesão 

ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito dos investigados. Na 

espécie, a conduta apontada como ilegal pelo Ministério Público nos autos 

da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa se refere a 

aquisição de bens e serviços acima do valor de mercado, bem como pelo 

fato de que as contratações foram realizadas através de empresas de 

fachada. Não há, todavia, neste momento processual, elementos que 

indiquem a existência de lesão ao erário ou enriquecimento ilícito dos 

requeridos, na forma do art. 7º da Lei de Improbidade Administrativa. Isso 

porque as alegadas irregularidades relativas à forma (valor de bens e 

serviços acima do valor de mercado e ausência de competitividade), neste 

momento de cognição sumária, não são elementos suficientes à 

demonstração do mencionado prejuízo ao patrimônio público. Em outras 

palavras, não se pode olvidar que, ainda que adotados os procedimentos 

administrativos corretos tivessem, os valores das contratações atingissem 

os mesmos patamares. Nessa linha, diante da ausência de elementos 

outros que demonstrem eventual superfaturamento dos bens e serviços 

contratados, não restou demonstrado à saciedade o requisito da 

probabilidade do direito invocada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada. Determino a notificação do (s) demandado (s) para, 

querendo, apresentar defesa preliminar, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei 
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n. 8.429/92. Decorrido o prazo sem apresentação de defesa preliminar, 

voltem os autos conclusos para deliberação. Encarta nos autos defesa 

preliminar, certifique-se e, após remetam-se os autos ao Ministério Público, 

pelo prazo de 10 (dez) dias para que, caso queira apresente 

manifestação. Por fim, voltem os autos conclusos para decisão acerca do 

recebimento da presente ação. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. 

Comodoro-MT, 05 de novembro de 2019. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000398-76.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO CANDIDO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000398-76.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: CELIO CANDIDO DIAS 

EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 1) 

Retifique-se o sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra na 

fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, 

do CPC. 2) Após, considerando que houve o cumprimento voluntário da 

obrigação, intimem-se a parte autora/exequente por meio de seu advogado 

constituído mediante publicação no diário da justiça eletrônico/sistema 

análogo se houver, para no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, 

impugne o valor depositado, e caso permaneça silente, será interpretado 

como satisfeita a obrigação [art. 526, §3º, CPC]. Intimem-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 23 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001030-79.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA GRANJEIRO DOS SANTOS VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Conforme se depreende do AR acostado ao id. 30167099, 

este foi recebido por pessoa diversa do executado, não se presumindo 

que o executado teve ciência do ato citatório, conforme artigo 248, §1º do 

CPC. Sendo assim, cite-se por missiva precatória, nos termos do 

despacho inicial. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 23 de abril de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002920-53.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Diante do caráter modificativo dos embargos de declaração 

opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2º, do CPC, abra-se vista ao 

embargado para contrarrazoar, no prazo legal. Após, voltem-me 

conclusos para decisão acerca do acolhimento ou não dos Embargos de 

Declaração oposto. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 23 de abril de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000956-88.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RICARDO ROSPIERSKI (REQUERENTE)

ELOI ROSPIERSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE DA COSTA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000858-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO COELHO DE FARIA E SILVA (EXEQUENTE)

MARIA ETELVINA BATISTA MAMEDE GASPAR DE FARIA E SILVA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO BORGES NAVES OAB - GO28817-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Considerando que a parte exequente requer a consulta de 

bens, via sistema RENAJUD, em observância à Lei n. 11.077, de 10 de 

janeiro de 2020, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, realize o pagamento das custas para realização 

da pesquisa, de acordo com a “TABELA B, NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, 

ITEM“4”, anexa à referida lei, sob pena de indeferimento do pedido. 

Decorrido o prazo acima com o pagamento, CERTIFIQUE se houve a 

observância da tabela de custas. Cumpra-se. Jaciara/MT, 23 de abril de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001012-24.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR CLEMENTINO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001012-24.2020.8.11.0010. Vistos, etc. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 
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aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita com fulcro no 

artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC. Cite-se por remessa dos 

autos à Procuradoria Geral do Estado, uma vez que o proprietário 

constante no registro do imóvel é a COMPANHIA DE HABITACAO 

POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. Citem-se pessoalmente os 

confinantes do referido imóvel, exceto se o objeto da presente ação for 

unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é 

dispensada (CPC, artigo 246, § 3º). Por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, citem-se os réus em lugar incerto e os eventuais interessados (CPC, 

artigo 259, inciso I). Por via postal, intimem-se para manifestar interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município. Após, não sendo apresentada contestação pelos requeridos e 

confinantes citados por edital, nomeio a defensoria pública como curador 

especial para representa-los em juízo, conforme preceitua o artigo 72, 

inciso II, do CPC. Com a chegada das contestações, intime-se à parte 

autora para impugná-la, no prazo legal. Por fim, vista ao MPE. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 24 de 

abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001137-89.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DOS REIS SERAFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001137-89.2020.8.11.0010. Vistos, etc. 

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do art. 109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a 

determinação posta no art. 320 do mesmo Diploma Processual Civil. Desta 

forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, 

com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 

do CPC. Oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a 

Recomendação Conjunta nº 01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a 

adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a 

concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio acidente, determino a realização de perícia. Assim, 

em razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, 

nomeio a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com 

endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, 

Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo independente 

de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC), conforme a 

agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 24 de junho de 2020, às 

10h35min. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol 

de quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 335 c/c artigo 183 do 

CPC), com as advertências legais. Após a juntada do laudo, intimem-se as 

partes para se manifestar no prazo legal. Em conformidade com a citada 

Recomendação Conjunta, intime-se o INSS para que junte aos autos o 

processo administrativo de benefício NB 547.798.177-2, bem como 

eventuais perícias administrativas e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 24 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000836-45.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDELZITA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a contestação e requer o que 

entender de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001572-97.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SONIA DOS SANTOS MARTINS (REU)

WILSON ROGERIO MARTINS (REU)

W. R. M TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Intime-se o reconvinte para, querendo, apresentar impugnação 

à contestação da reconvenção, em 15 dias. No mesmo prazo, intimem-se 

as partes para especificarem provas (NCPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), 
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sugerirem pontos controvertidos e requererem, se caso for, prova pericial 

(NCPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212). Em caso de pedido, de todos 

os envolvidos no litígio, para julgamento antecipado do mérito, nos termos 

do Art. 355, I, NCPC, retornem-me conclusos com anotações para 

sentença. Decorrido o prazo acima com o pagamento, CERTIFIQUE se 

houve a observância da tabela de custas. Cumpra-se. Jaciara/MT, 24 de 

abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001859-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ROSA DE AQUINO - ME (EXECUTADO)

ADAO ROSA DE AQUINO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000704-22.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA FERREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Diante da concordância pelo executado (id. 31420632), 

homologo os cálculos apresentados pela exequente (id. 31158834). 

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido. Após, 

expedida a RPV/Precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados, voltando os autos conclusos para 

extinção. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 23 de abril de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito
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LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000953-70.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE proposta por MARIA LENICE CALOU 

LOPES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

partes devidamente qualificadas nos autos. A parte autora postula pensão 

por morte em decorrência do falecimento de seu companheiro, Sr. 

Claudecy Gomes Cardoso, este falecido em 20/07/2019, diante da 

negativa face ao requerimento administrativo apresentado em 03/09/2018, 

sob argumentação de que a autora não comprovou a união estável com o 

falecido. Com isso, o demandante requer justiça gratuita, bem como a 

procedência do pedido para que seja concedido o benefício e o réu arque 

com a sucumbência. Com a exordial vieram documentos. Recebida a inicial 

(ID. 19940948), foi deferido o pedido de justiça gratuita e determinado a 

citação da autarquia ré. O INSS foi citado pelo sistema e ofereceu 

contestação ao id. 20779007, ocasião em que arguiu a prejudicial de 

mérito de prescrição e contrapôs-se à pretensão autoral. A requerente 

impugnou a contestação ao id. 21516268, rebatendo as teses defensivas 

e ratificando os argumentos de sua pretensão. O feito foi saneado à ID. 

28628107, oportunidade em que foi designada audiência instrutória. Na 

solenidade, foram colhidos os depoimentos das testemunhas e da autora, 

ainda, a parte autora fez alegações finais remissivas à inicial e, por fim, o 

feito foi convertido em diligência para que o INSS trouxesse aos autos o 

CNIS do falecido (ID. 29909945). O cumprimento da determinação ocorreu 

à ID. 31347430. Vieram os autos conclusos. É o relatório do necessário. 

Fundamento e decido. II.1 – Requisitos para a concessão da pensão por 

morte O benefício da pensão por morte demanda os seguintes requisitos, 

nos termos do art. 74 da Lei nº 8.213/91: a) morte de segurado que 

mantenha tal qualidade ao tempo do óbito; b) qualidade de dependente em 

face do segurado. Para fazer jus ao benefício, portanto, é imprescindível 

que o dependente comprove o preenchimento dos requisitos necessários 

à obtenção da pensão por morte, quais sejam: óbito, relação de 

dependência e qualidade de segurado do falecido. II.2 - Manutenção da 

qualidade de segurado do instituidor da pensão No caso em tela, verifico 

estar presente o requisito relativo à manutenção da qualidade de segurado 

ao tempo do seu falecimento. A concessão do benefício demanda a morte, 

natural ou presumida, daquele que mantenha a qualidade de segurado ao 

tempo do óbito. Logo, perdida a condição de segurado, não haverá 

cobertura previdenciária para os seus dependentes. Neste caso concreto, 

o segurado mantinha a qualidade de segurado, uma vez que estava 

aposentado por invalidez até a data de seu óbito 20/07/2018, conforme se 

nota no CNIS acostado à ID. 31347430 e certidão de óbito anexo à inicial. 

Superada esta questão, deve a parte autora, ainda, comprovar sua 

qualidade de dependente. Quanto ao tema, o art. 16 da Lei nº 8.123/91 

prevê três classes de dependentes, cujo rol possui natureza taxativa e a 

parte demandante se encaixa no inciso I. Veja-se: “Art. 16. São 

beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 

dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e 

o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou 

deficiência grave;” Ademais, os dependentes da primeira classe possuem 

em seu favor presunção absoluta de dependência econômica em relação 

ao segurado. A fim de corroborar com a alegada dependência, a 

requerente juntou ao feito diversos documentos, como crediário conjunto 

no comércio local, certificado de adesão da PAX NACIONAL, onde consta 

o falecido como beneficiário da requerente na condição de cônjuge, 

servindo tais documentos como início de prova material. Por sua vez, as 

testemunhas inquiridas em juízo informam que conheciam a requerente e 

seu convivente, e tinham conhecimento de que ambos conviviam como se 

casados fossem. A autora alegou em Juízo que conviveu com o falecido 

desde 22/06/2008 até a data do seu óbito. Alegou, ainda, que não 

trabalhava na época que conviveu com ele, em virtude de receber o 

benefício por invalidez do INSS. Após seu falecimento, a autora relatou 

que passou por dificuldades, uma vez que dependia financeiramente dele. 

A testemunha José Braselino de Souza, inquirida em juízo, afirmou que 

desde quando conheceu a autora e seu convivente, estes já conviviam 

juntos, e que a união do casal perdurou até a data do falecimento do “de 

cujus”. Por sua vez, a testemunha Juversino Ferreira dos Santos, afirmou 

que conheceu a autora há 30 anos e que desde que a conheceu esta já 

era companheira do Sr. Claudecy, tendo convivido como se casados 

fossem até a data de seu falecimento. Ainda, na presente demanda, resta 

comprovada a dependência da autora MARIA LENICE CALOU LOPES, 

convivente do falecido, fazendo jus, então, ao recebimento do benefício 

desde a data do óbito do segurado. Assim, tenho que demonstrada a 

qualidade de dependente da autora. Nesse diapasão, a Instrução 

Normativa INSS/PRES n.º 77, de 21 de janeiro de 2015, a seguir 

colacionada: “Art. 364. A pensão por morte será devida ao conjunto dos 

dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, observando 

que: II - para óbitos ocorridos a partir de 11 de novembro de 1997, data da 

publicação da Medida Provisória nº 1596-14, de 10 de novembro de 1997, 

convertida na Lei nº 9.528, de 1997, a contar da data: b) do requerimento 
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do benefício protocolizado após o prazo de trinta dias, ressalvada a 

habilitação para menor de dezesseis anos e trinta dias, relativamente à 

cota parte;” Assim dispõe o artigo 74, I e II da Lei n.º 8.213/91: “Art. 74. A 

pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado 

que falecer, aposentado ou não, a contar da data: I - do óbito, quando 

requerida até noventa dias depois deste; II – do requerimento, quando 

requerida após o prazo previsto no inciso anterior;” Por tudo, restaram 

atendidos os requisitos legais para a concessão do benefício da pensão 

por morte. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no que 

dispõe o Art. 487, I do CPC, resolvo o mérito do pedido e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado por MARIA LENICE CALOU LOPES, para 

conceder o benefício de pensão por morte, devido desde a data do óbito, 

visto que foi requerido no prazo de 90 (noventa) dias após o óbito do 

segurado, conforme preceitua o Art. 74, I, da Lei n° 8.213/91 (DIB 

20/07/2018) e data de início de pagamento na data desta sentença (DIP 

24/04/2020) devendo perdurar de forma vitalícia, conforme preceitua o 

Art. 77, §2°, inciso V, alínea c, item 6. CONDENO, ainda, o INSS ao 

pagamento das parcelas pretéritas, compreendidas desde o dia do óbito 

do segurado e a data da presente sentença, observando-se que os 

valores deverão ser atualizados monetariamente e com juros de mora 

desde a data em que seria devido cada pagamento. Observe-se que os 

valores deverão ser atualizados monetariamente e com juros de mora 

desde a data em que seria devido cada pagamento. Ainda que as 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do IPCA-E para fins de correção monetária (STF – 

RE nº 870.947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 

20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Quanto aos juros de 

mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança 

(art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009) 

(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 

149.514.6/MG). Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1º, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios do advogado da parte ex adversa 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Por fim, imperioso ressaltar, que esta Comarca, encontra-se 

atualmente sobrecarregada de processos, e com efetivo reduzido, não 

dispondo de meios para liquidar as sentenças em relação ao INSS, ações 

estas que representam uma grande parte do volume processual, em 

virtude da Comarca não possuir Justiça Federal para tramitação do feito, 

razão pela qual as sentenças são ilíquidas. Assim em uma análise 

superficial, DEIXO de proceder à remessa necessária dos autos à 

Instância Superior, ante o disposto no § 3° do art. 496 do CPC. Transitada 

em julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, certifique-se e 

arquivem-se os autos com a devida baixa. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 24 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001018-65.2019.8.11.0010. 

REQUERENTE: ATAIDES VICENTE CAYE REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

SA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos e examinados. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro de vida c/c indenizatória por dano moral 

ajuizada por Ataídes Vicente Caye contra Banco Bradesco S.A e 

Bradesco Seguros-Novo Vida Cash, litigantes qualificados na petição da 

inicial. O demandante conta que contratou seguro de vida junto à requerida 

Seguro Novo Cash na agência do Banco HSBC - posteriormente adquirido 

pela requerida Banco Bradesco –, englobando morte por qualquer causa, 

invalidez permanente total ou parcial por acidente, invalidez funcional 

permanente total por doença, morte acidental e despesas médicas, 

hospitalares e odontológicas por acidente; relata que sofreu um acidente 

vascular cerebral (AVC) que deixou sequela permanente, 

impossibilitando-o de retomar suas atividades laborais, porém, ao solicitar 

o recebimento do prêmio do seguro administrativamente, o teve negado 

pelas requeridas, sendo informado que não havia cobertura técnica para 

pagamento da indenização pleiteada, pois sua invalidez não se 

enquadraria na cobertura de invalidez funcional permanente e total por 

doença, já que esta se dá em caso de perda da capacidade de existência 

independente do segurado. A pretensão autoral envolve a condenação 

das requeridas ao pagamento do prêmio da Apólice de Seguro nº 

515954/869885 no importe de R$ 28.622,01 (vinte e oito mil reais 

seiscentos e vinte e dois reais e um centavos) devido desde abril de 2018, 

assim como a condenação ao pagamento de indenização por dano moral 

na monta correspondente a 25 (vinte e cinco) salários-mínimos. 

Destacam-se, ainda, dos pedidos do autor, a inversão do ônus da prova e 

concessão de assistência jurídica gratuita. O pronunciamento de id. 

20666137 indeferiu o pedido de concessão de assistência jurídica gratuita. 

O recebimento da petição inicial deu-se no pronunciamento de id. 

21029049. Bradesco Vida e Previdência S.A compareceu aos autos 

oferecendo contestação ao id. 21571365, e primeiro arguiu a preliminar de 

necessidade de alteração do polo passivo da demanda, afirmando que é a 

responsável pela gestão e administração do contrato de seguro do autor; 

acerca do mérito da demanda, argumentou que a pretensão autoral é 

improcedente, inicialmente sustentando que administrativamente foi 

constatado pericialmente que a incapacidade que acomete o autor é 

parcial, motivo pelo qual não faz jus a cobertura de invalidez funcional 

permanente e total por doença, já que necessário comprovar a invalidez 

funcional com perda da existência independente; subsidiariamente, 

pugnou pela fixação da data da caracterização da doença, juros de mora 

fixados a partir da citação e correção a partir da distribuição da demanda; 

ainda, defendeu a improcedência da pretensão indenizatória, 

argumentando que agiu no exercício regular do seu direito ao negar o 

pagamento do prêmio do seguro em virtude da ausência de configuração 

da perda da existência independente do segurado, inexistindo, assim, 

elementos da existência de dano moral; ainda, pugnou que o valor da 

indenização seja proporcional e razoável, e a correção incida do 

arbitramento; por fim, defendeu a impossibilidade de inversão do ônus da 

prova. O requerido Banco Bradesco S/A também compareceu aos autos 

ao id. 21573208, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e 

contrapondo-se à pretensão autoral, argumentando que não praticou 

qualquer ato ilícito, inexistindo, assim, dever de indenizar; 

subsidiariamente, pugnou pela fixação da data da caracterização da 

doença, juros de mora fixados a partir da citação e correção a partir da 

distribuição da demanda; ainda, sustentou a impossibilidade de inversão 

do ônus da prova. Realizada audiência para conciliação, não houve 

autocomposição entre as partes (id. 23542419). O requerente impugnou a 

primeira contestação ao id. 24427920, concordando com a preliminar de 

retificação do polo passivo, mas rebatendo os argumentos defensivos de 

mérito, ratificando os termos de sua pretensão. Ele impugnou a segunda 

contestação ao id. 24427903, rebatendo a preliminar de ilegitimidade 

passiva e os argumentos defensivos e ratificou os termos de sua 

pretensão. Proferido despacho saneador no id. 24794218, foi rejeitada a 

preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A e indeferida a 

inversão do ônus da prova. Naquela decisão foi deferida a produção de 

prova pericial, nomeando perito médico. No id. 30282337 foi acostado o 

laudo pericial. As partes foram intimadas a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, sendo que somente o requerido Bradesco Vida e 

Previdência S/A se manifestou (id. 31240669), dizendo que o quadro 

incapacitante não atingiu 80 pontos previsto na tabela de Instrumento de 

Avaliação de Invalidez Funcional – IAIF, pugnando pela improcedência da 

demanda. Os autos vieram conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi preservado no 

presente feito a garantia constitucional do contraditório, além da ampla 

defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que 

possa ser apontada para macular o procedimento. I – DO MÉRITO. A 
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demanda versa sobre a negativa da seguradora ao pagamento do seguro 

contratado pelo Sr. Ataídes Vicente Caye. De início, importa registrar que o 

Contrato de Seguro, seja ele de vida ou saúde, em tese, é um contrato de 

adesão e regido não somente pelas regras privadas do Código Civil, mas 

também sujeito a exame de amplo alcance social proporcionado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, nos moldes do art. 3º, § 2º. Desse 

modo, os artigos do Código Civil que disciplinam o Contrato de Seguro não 

podem ser interpretados isoladamente porque a interpretação, no caso em 

exame, deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor, nos 

termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido é 

o magistério de Nelson Nery Junior in Código de Defesa do Consumidor, 

Editora Forense, 7ª ed., pág. 463: Um dos direitos básicos do consumidor 

é o de proteção contra cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento 

de produtos ou serviços (relações de consumo), conforme disposto no 

art. 6º, nº IV, do Código. O CDC enumerou uma série de cláusulas 

consideradas abusivas, dando-lhes o regime da nulidade de pleno direito 

(art. 51). Esse rol não é exaustivo, podendo o juiz, diante das 

circunstâncias do caso concreto, entender ser abusiva e, portanto, nula, 

determinada cláusula contratual. Está para tanto autorizado pelo caput do 

art. 51 do CDC, que diz serem nulas, "entre outras", as cláusulas que 

menciona. Ademais, o inc. XV do referido artigo contém norma de 

encerramento, que dá possibilidade ao juiz considerar abusiva a cláusula 

que "esteja em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor." DA 

INVALIDEZ O laudo pericial acostado no id. 30282337, concluiu que a 

atividade laboral do autor está comprometida em razão de sua 

incapacidade total e permanente, decorrente de um Acidente Vascular 

Cerebral - AVC. O perito, utilizando o Instrumento de Avaliação de 

Invalidez Funcional –IAIF/SUSEP, atribuiu ao autor o total de 78 pontos. 

Assim, quanto à ocorrência ou não de invalidez total e permanente, a 

doutrina e a jurisprudência consagraram o entendimento de que o seguro 

é contratado de modo abrangente e visa à proteção do segurado contra 

eventuais danos pessoais que possam trazer contratempos futuros, 

causando-lhe dificuldades financeiras. Contudo, as seguradoras não têm 

respeitado as posições dos tribunais, insistindo em criar dificuldade ao 

segurado ou a seus beneficiários, sempre que são chamadas a 

indenizar-lhes pela ocorrência do evento acobertado pelo seguro. No caso 

em tela, a seguradora afirma ser indevida a indenização, tendo em vista 

que o perito ao proceder com a avaliação por meio do Instrumento de 

Avalição de Invalidez Funcional – IAIF não totalizou 80 pontos. Porém, a 

alegação da requerida chega a beirar a má-fé, pois atenta ao contrato de 

seguro celebrado entre as partes, é possível ver na página 30 daquele 

instrumento, especificamente no item “demais riscos cobertos”, que para 

ter direito ao recebimento do prêmio, a parte deve atingir o mínimo de 60 

(sessenta) pontos de um total de 80 (oitenta). Ou seja, 80 (oitenta) é a 

pontuação máxima, e não a quantidade de pontos que a parte deve atingir. 

Por esse enfoque, tenho que como plenamente comprovada a 

Incapacidade Permanente Total do autor, por sua vez, encontra-se 

coberta pelo Seguro Contratado e impõe, por conseguinte, o dever da ré 

em indenizá-lo. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE 

VIDA EM GRUPO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA - ACIDENTE VASCULAR 

CEREBRAL (AVC) – INVALIDEZ PERMANENTE – APOSENTADORIA PELO 

INSS - INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE PESSOAL OU 

INVALIDEZ FUNCIONAL TOTAL CONTRATADA - INCIDÊNCIA DO ART. 47 

DO CDC - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – JUROS DE MORA – 

INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A 

indenização securitária é devida, nos casos em que há previsão 

contratual para cobertura do risco pretendido, no presente caso, invalidez 

permanente em decorrência de acidente pessoa, porquanto o acidente 

vascular cerebral – AVC é evento súbito e involuntário, resultante de 

acontecimento externo, para o qual não concorreu o segurado. Em 

contratos de seguro de vida aplicam-se juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês (art. 406, CC/2002), a partir da citação válida.(N.U 

0031814-75.2010.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2013, Publicado no DJE 

19/11/2013) DO VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA O autor postula 

o recebimento da importância, na importância de R$ 28.622,01 (vinte e oito 

mil, seiscentos e vinte e dois reais e um centavo). Dessa forma, uma vez 

comprovado o direito ao Seguro, a incapacidade laborar total e de forma 

permanente no autor, e sendo aquele o valor previsto no contrato, 

conforme página 06 daquele instrumento, a indenização deve 

corresponder a 100% do valor segurado. DOS JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA Quanto aos juros moratórios, o entendimento jurisprudencial é 

no sentido de que estes devem ser aplicados a partir da citação válida, 

por se tratar de responsabilidade contratual, situação prevista no art. 405 

do nosso Código Civil. Já no que tange à correção monetária a 

jurisprudência dominante entende que, no caso de seguro de vida, 

torna-se devida a partir da data em que o pagamento deveria ter sido 

efetuado e não o foi, conforme orientação da Súmula 43 do Superior 

Tribunal de Justiça. Desse modo, a data do sinistro deve ser considerada 

marco inicial para o cálculo da atualização monetária. DOS DANOS 

MORAIS. Não obstante o reconhecimento do direito do autor em receber a 

indenização relativa ao seguro contratado, entendo que não há se falar 

em dano moral. Importante mencionar que, a vida em uma sociedade 

moderna é marcada por aborrecimentos, mas nem todo aborrecimento tem 

o condão de gerar dano indenizável. Embora a prática da seguradora 

tenha sido indevida, a recusa administrativa de pagamento de indenização 

securitária configura mero dissabor, desconforto ou aborrecimento 

decorrente das relações negociais, não se traduzindo em dano moral. 

Portanto, tenho que, se muito, houve apenas mero aborrecimento na 

situação, o que não caracteriza ato ilícito e nem enseja o dever de 

indenização. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE 

SEGURO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - CAPITAL GLOBAL - NULIDADE 

DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA - DANO MORAL - NÃO 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - INDEVIDA. O julgamento extra petita 

somente se caracteriza se decidido pedido não requerido ou com base em 

causa de pedir sem ligação com aquela invocada pela parte. Em caso de 

seguro em grupo, o valor da indenização do segurado individual será 

equivalente ao resultado da divisão do capital total global segurado, pela 

quantidade de participantes da categoria segurada. O mero indeferimento 

do pedido administrativo de recebimento da indenização securitária não 

enseja dano moral. Desse modo, comprovada a inexistência de prática de 

conduta antijurídica, não se verifica a ocorrência de dano moral. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0517.16.001550-2/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto 

Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2019, 

publicação da súmula em 04/06/2019) Dessa forma, é improcedente o 

pedido de indenização por danos morais. Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar 

os requeridos Banco Bradesco S.A e Bradesco Seguros-Novo Vida Cash, 

solidariamente, ao pagamento de R$ 28.622,01 (vinte e oito mil, seiscentos 

e vinte e dois reais e um centavo) ao requerente, corrigido monetariamente 

pelo índice do IPCA, a partir de setembro de 2018 (data do acidente 

vascular cerebral) e juros de 1% ao mês, a partir da CITAÇÃO. Ante a 

sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das 

custas, despesas processuais, proporcionalmente distribuídos entre elas, 

e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor 

da condenação, para cada advogado. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 24 de abril de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001651-13.2018.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de ação revisional de contrato c/c condenatória de repetição de 

indébito e indenizatória por dano moral proposta por Maria Helena Camolezi 

contra Banco Itaú BMG Consignado S/A, litigantes qualificados na petição 

inicial. A autora alega, em síntese, que contratou um financiamento 

consignado junto à instituição financeira ré, porém, não se atentou ou foi 

avisada de que o empréstimo seria feito na modalidade cartão de crédito; 

afirma que o contrato contém abusividades, quais sejam: capitalização dos 

juros remuneratórios e taxa acima da média do mercado; e cumulação de 
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comissão de permanência e encargos moratórios. A pretensão autoral 

cinge a declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas, 

condenação da requerida à restituir em dobro valores pagos 

indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral. 

Destaca-se, também, de seus pedidos, a inversão do ônus da prova. O 

recebimento da petição inicial, indeferimento da tutela de urgência e 

concessão de gratuidade da justiça à requerente ocorreram-se no 

pronunciamento de id. 15864505. A requerida foi citada pelo correio, 

conforme aviso de recebimento de id. 17355166. Realizada audiência de 

conciliação, não houve autocomposição entre as partes (id. 17205680). O 

banco requerido ofereceu contestação ao id. 17860258, nela arguiu a 

preliminar de ilegitimidade passiva, dizendo que o contrato envolvido na 

lide foi celebrado com instituição não integrante do conglomerado Itaú; 

também se contrapôs à pretensão autoral, argumentando que não foi 

quem forneceu o produto reclamado. A requerente impugnou a peça 

defensiva ao id. 18485150, rebatendo a preliminar arguida e argumentos 

postos, e ratificando os termos de sua pretensão. Saneado e organizado 

o processo, afastou-se a preliminar arguida e determinou-se a intimação 

dos litigantes para manifestarem-se sobre as provas que pretendiam 

produzir (id. 18784786). O requerido manifestou o desinteresse na dilação 

probatória (id. 19954504). Após apresentação de pedido de exibição de 

documentos (21327384), seu deferimento (id. 25050025) e negativa do 

banco requerido em fornecê-los, dizendo haver indisponibilidade de 

acesso (id. 25942609), deferiu-se a inversão do ônus da prova, 

determinando-se o aguardo da preclusão do pronunciamento e retorno 

dos autos para prolação de sentença (id. 28428002). Precluso o 

pronunciamento, os autos vieram conclusos para prolação de sentença. É 

o relatório. Fundamento e decido. Inexistem pedidos remanescentes de 

produção de outras provas, demonstrando o desinteresse dos litigantes 

na dilação probatória, pelo que passo a julgar antecipadamente o pedido 

nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. Inicialmente, explico que embora 

a requerente tenha afirmado que a contratação de cartão de crédito com 

reserva de margem consignável deu-se mediante ludibriação da instituição 

bancária requerida, esta não é a causa de pedir de sua pretensão, nem há 

pedido de anulação completa do contrato em virtude disto, assim a 

questão não será apreciada em obediência ao princípio da congruência. 

Prosseguindo, explico que, não obstante inversão do ônus da prova 

havida no litígio, nosso egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que o 

instituto não possui caráter absoluto e, por isso, não desincumbe o autor 

de provar os fatos constitutivos de seu direito, vejamos: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

- FURTO DE CELULAR - CONTRATO DE SEGURO FIRMADO ENTRE AS 

PARTES - NEGATIVA DE COBERTURA NÃO COMPROVADA - CULPA 

EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

NÃO CONFIGURADA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

1. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu 

direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus 

da prova não tem caráter absoluto. 2. O descumprimento do referido ônus 

acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras 

alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório. 3. O 

autor não comprova a solicitação de indenização securitária, tampouco, a 

negativa de cobertura por parte da requerida. 4. Para a configuração do 

dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de 

personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição 

Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Outrossim, não 

comprovada a falha na prestação do serviço, inexiste o dever de 

indenizar a título de danos materiais. 6. Recurso conhecido e não provido. 

(N.U 1010747-42.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/03/2020, Publicado no 

DJE 12/03/2020) (grifei). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DOS 

DIREITOS DO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Ainda que seja caso de inversão do ônus da 

prova , por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, 

conforme dispõe o art. 6º VIII do CDC, cabe ao autor demonstrar os fatos 

constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/15, ônus do 

qual não desincumbiu. Assim, diante da ausência de prova mínima quanto 

ao fato constitutivo do direito alegado pelo autor, que deixou de comprovar 

que os empréstimos fixados em sua folha de pagamento foram debitados 

em sua conta corrente, a manutenção da sentença de improcedência é 

medida que se impõe. (N.U 0001313-85.2016.8.11.0023, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, 

Publicado no DJE 06/03/2020) (grifei). Neste viés, apreciando as provas 

constantes dos autos em observância do artigo 371 do CPC, passo a 

julgar os termos da pretensão autoral: A) Juros capitalizados e abusivos: 

A requerente afirmou que inexiste cláusula contratual destacando a 

cobrança de juros capitalizados e sua periodicidade, entretanto, cotejando 

o contrato objeto da lide, denoto que ao contrário do afirmado a 

capitalização dos juros foi pactuada, considerando que a cláusula 

denominada “QUADRO I – Promessa de Pagamento”, indica o acréscimo 

dos juros capitalizados enquanto a cláusula denominada “QUADRO VIII – 

Condições da Operação e Crédito: 3 – Encargos financeiros:” indica que 

os juros são calculados de forma mensal e capitalizada. Já no que tange à 

taxa de juros, primeiro destaco que o contrato firmado entre os litigantes, 

Cédula de Crédito Bancário, tinha como finalidade a obtenção de crédito 

pessoal consignado público (Quadro II, item C, do contrato) e foi celebrado 

em 23/10/2013 (id. 14228488). Em consulta ao sítio eletrônico do Banco 

Central é possível constatar que os encargos pré-fixados para obtenção 

de crédito pessoal consignado público em 23/10/2013 para o Banco BMG 

S.A (denominação da instituição bancária requerida à época) era de 

2,10% a.m. (dois vírgula dez por cento ao mês) e 28,39% a.a. (vinte e oito 

vírgula trinta e nove por cento ao ano) (disponível em: < 

h t t p s : / / w w w . b c b . g o v . b r / e s t a t i s t i c a s / r e p o r t t x j u r o s ?

path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-por

TaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%20

01%2F01%2F2012&exibeparametros=true >). Por sua vez, o contrato 

celebrado entre as partes prevê a incidência de juros mensal de 1,84% 

(um vírgula oitenta e quatro por cento) e anual de 24,88% (vinte e quatro 

vírgula oitenta e oito por cento). Destaco que, há julgamento do egrégio 

STJ, em sede de resolução de demandadas repetitivas (temas repetitivos 

24 ao 36), onde firmada a tese de que é possível, excepcionalmente, a 

revisão da taxa de juros remuneratórios, devendo estar caracterizada a 

relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em 

desvantagem exagerada, vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE 

CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a 

multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, 

foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos 

bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos 

da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e 

comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos 

regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito 

consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de 

direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o 

incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no 

acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos 

os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos 

específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: 

i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de 

ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso 

até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a 

presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, 

reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES 

IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - 

JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam 

à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 

22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios 

superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São 

inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as 

disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão 

das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que 

caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de 

colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) 

fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em 

concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O 

reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da 
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normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) 

descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado 

de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade 

incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. 

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, 

não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser 

convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A 

inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes 

decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no 

mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a 

inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É 

vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com 

fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de 

cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. 

Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO 

REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a 

demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento 

do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. 

Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via 

adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação 

da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício 

realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados 

encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a 

ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não 

demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança 

de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta 

descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio 

de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) 

deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente 

e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há 

qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que 

a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de 

permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do 

permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial 

não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os 

julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do 

recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a 

legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e 

ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus 

sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) 

(grifei). Ressalte-se que, não é a simples discrepância entre a taxa 

contratada e a praticada pelo mercado que eivará a cláusula contratual de 

nulidade, mas sim a significativa discrepância ou manifesto excesso que 

traga excessiva desvantagem ao consumidor. Esta linha de pensamento 

pode ser visualizada nos seguintes acórdãos proferidos pelos egrégios 

TJMT e STJ: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 0002027-74.2013.8.11.0015 APELANTE: VANUSA DE PAULA 

SANTOS APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E N T A 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS 

REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – 

EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR 

AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO 

DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS 

– REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - 

SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO 

DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO 

DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. 

Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados 

serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura 

abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de 

colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato 

bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é 

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." 

(REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo 

específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da 

Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos 

bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, 

por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. 

Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem 

ser majorados (art. 85, §11, do CPC). (TJMT - N.U 

0002027-74.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020). 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – 

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO 

DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES 

CONTRATUAIS - JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA 

NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. Com o 

advento do CDC, é perfeitamente viável a revisão dos contratos de 

adesão visando afastar eventuais abusividades, caso seja verificado, de 

modo que diante de tal possibilidade, restou relativizado o princípio do 

“pacta sunt servanda”. As taxas de juros remuneratórios não são 

limitadas a 12% ao ano, e devem ter como parâmetro a média de mercado 

regulado pelo BACEN na época da contratação. Contudo, a circunstância 

de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira 

exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de 

cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser 

considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado 

pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 428.125/MS). Desde a MP 

nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda Constitucional nº 32, é 

permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que 

expressamente pactuada, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual 

seja superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ. (TJMT - N.U 

0001907-38.2012.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020). CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EDCL NO 

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO 

OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 

CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ART. 543-C DO 

CPC/1973. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR E TJLP. VALIDADE. SÚMULAS N. 

288 E 295 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há afronta ao art. 535 do 

CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisa todas as questões 

pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e 

suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2. De acordo com 

os parâmetros adotados por esta Corte, a revisão da taxa de juros 

remuneratórios exige significativa discrepância em relação à média 

praticada pelo mercado financeiro, circunstância não verificada, sendo 

insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar 12% (doze por 

cento) ao ano, conforme dispõe a Súmula n. 382/STJ. 3. "A capitalização 

dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma 

expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada" (REsp n. 973827/RS, Relatora para o 

acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

8/8/2012, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 24/9/2012). 4. "Nos 

contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida 

a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o 

vencimento da dívida" (REsp n. 1.058.114/RS, Relator p/ Acórdão Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/8/2009, 

DJe 16/11/2010). 5. A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser 

utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários 

(Súmula n. 288/STJ). 6. "A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para 

contratos posteriores à Lei n. 8.177/1991, desde que pactuada" (Súmula 
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n. 295/STJ). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos 

EDcl no REsp 1448368/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Conforme 

decidido no Resp. n. 1.061.530/RS, submetido ao regime do art. 543-C do 

CPC/1973, a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% 

ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor, 

permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique 

demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada 

ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie. 1.1 É 

inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros 

remuneratórios, no caso, são abusivos quando comparados à taxa média 

de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de 

cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial (Súmulas 

5 e 7/STJ). 2. Verificada, na hipótese, a existência de encargo abusivo no 

período da normalidade do contrato, resta descaracterizada a mora do 

devedor. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 

1486943/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

26/08/2019, DJe 30/08/2019). Grifei-os. Nesta ótica, em busca de 

parâmetros para configuração de manifesto excesso e significativa 

discrepância, retornamos ao julgamento do REsp 1061530/RS (alhures 

transcrito), onde a Exma. Rel. Min. Nancy Andrighi indicou em seu voto: A 

jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado 

abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari 

Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ 

de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha 

relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, 

Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Aliás, perceba-se a 

utilização deste parâmetro pelo egrégio TJMT, inclusive fazendo referência 

aos precedentes do STJ, conforme acórdão e trecho do voto do Exmo. 

Rel. Des. José Zuquim Nogueira que seguem: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – 

REJEITADA – ARRENDAMENTO MERCANTIL PARA AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA – 

CONTRATO FIXADO NO VALOR PUGNADO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA 

– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS 

ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – 

NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS 

INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em 

situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a 

abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo 

mercado financeiro. A cobrança de encargos indevidos gera o direito à 

restituição simples do indébito. (TJMT - N.U 0001714-84.2017.8.11.0044, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM 

NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, 

Publicado no DJE 11/03/2020). Verifica-se que o Superior Tribunal de 

Justiça, utilizando parte da fundamentação deste mesmo julgado e com 

base nos precedentes daquele Tribunal, estabeleceu que os juros 

remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em 

patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado. Ocorre 

que, in casu, a taxa de juros aplicada encontra-se, inclusive, abaixo da 

taxa de mercado divulgada pelo Banco Central para o período, razão pela 

qual inexiste qualquer abusividade conforme entendimentos 

jurisprudenciais acima destacados. Por esta razão, a pretensão autoral 

revela-se improcedente. B) Comissão de permanência A requerente afirma 

que há previsão contratual da incidência de comissão de permanência 

cumulada com outros encargos moratórios, o que é ilegal, entretanto, 

cotejando o contrato objeto da lide, denoto que ao contrário do afirmado, a 

cláusula denominada “QUADRO VIII – Condições da Operação de Crédito: 

6 – Encargos moratórios”, prevê a incidência apenas de juros moratórios e 

multa em caso de inadimplência, não fazendo qualquer menção à 

incidência de comissão de permanência. De mais a mais, a parte autora 

não trouxe qualquer comprovação de que a instituição bancária teria 

realizada cobrança com a incidência da comissão de permanência em 

cumulação com outros encargos moratórios ao arrepio da previsão 

contratual. Portanto, esta pretensão autoral também se revela 

improcedente. Dispositivo: Ante ao exposto, julgo improcedente a 

pretensão autoral e declaro extinto o feito com resolução de mérito nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Destarte, condeno a parte vencida 

ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários 

sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa conforme artigo 

85, caput e § 2º, do CPC; contudo a exigibilidade da condenação ficará 

suspensa, considerando que a parte é beneficiária da gratuidade da 

justiça (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC). Publique-se. Intime-se. Transitada 

em julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os 

autos com a devida baixa. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 24 de abril de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001267-16.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE ALVES TELES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTINA MADUREIRA BIANCANI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FERREIRA DE LIMA OAB - MT24279/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001267-16.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por Renata Cristina 

Madureira Biancani contra a sentença de id. 26286402 aduzindo a 

necessidade de suprir a omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz 

deveria se pronunciar. A embargante alega, em síntese, que o 

pronunciamento não especificou as provas e dispositivos utilizados para 

fundamentar a procedência da pretensão autoral. Instada a se manifestar, 

a embargada permaneceu inerte (31392544). Vieram-me os autos 

conclusos. É o necessário. Decido. Em que pese o manejo da peça 

recursal, não resta configurada qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do 

CPC, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Quanto a 

vício alegado, conforme lições de Daniel Amorrim Assumpção Neves, “A 

omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão 

relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado 

(...)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil 

Comentado. p. 1715-1716. Salvador: JusPodivm, 2016). Ocorre que, a 

sentença guerreada encontra-se devidamente fundamentada, inclusive 

amparando-se na revelia da requerida, ora embargante, ensejando a 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela 

requerente/embargada e indicando os dispositivos de lei utilizados (344 do 

CPC; 1.267 do CC; e 123, § 1º, do CBT), demonstrando que a embargante 

não possui qualquer razão e o vício não está presente no pronunciamento 

vergastado. Em verdade, a requerida demonstra irresignação com o 

pronunciamento prolatado, pois lhe foi desfavorável, o que deve ser objeto 

de recurso de apelação, visto que o presente instrumento tem por 

finalidade tão somente aclarar o pronunciamento vergastado e não 

reformá-lo. Ante ao exposto, conheço dos embargos de declaração 

opostos, por tempestivos e, no mérito, rejeito-os, por não restar 

configuradas qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. 

Consequentemente, mantém-se incólume a sentença prolatada. Certificado 

o trânsito em julgado, não havendo recurso, arquivem-se os autos. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 24 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000688-68.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE GOMES DAS CHAGAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA FERREIRA GOMES (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000688-68.2019.8.11.0010. AUTOR(A): 

MATILDE GOMES DAS CHAGAS REU: VERA LUCIA FERREIRA GOMES 

Vistos e examinados. Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer 

proposta por MATILDE GOMES DAS CHAGAS contra VERA LÚCIA 

FERREIRA GOMES e DETRAN-MT, litigantes qualificadas na petição inicial. 

A autora conta que, em 15/06/2015 vendeu um automóvel VW/GOL 1.0, 

ano/modelo 2002/2002, cor cinza, chassi 9BWCA05XX2T096291, placa 

KEI-5364 e renavam 00778201945 para a requerida Vera, contudo, a parte 

contrária não procedeu a transferência do carro para seu nome, motivo 

pelo qual as obrigações incidentes sobre o bem, após a realização da 

negociação, vêm sendo imputadas a ela. A petição inicial foi recebida no 

pronunciamento de id. 19039003, ocasião em que também foi concedida 

assistência jurídica gratuita à requerente e indeferida antecipação de 

tutela. A requerida Vera foi citada por oficial de justiça (id. 22227248). 

Citado pelo correio (id. 23175814), o requerido Detran/MT ofereceu 

contestação ao id. 22371538 justificando a ausência em audiência de 

conciliação; arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva por não ter 

obrigação legal de transferir o veículo e de ausência de interesse 

processual pela ausência de direito ameaçado ou violado de sua parte; 

assim como, se contrapondo à pretensão autoral, no mérito. A autora 

impugnou a peça defensiva ao id. 22423237, dizendo que as preliminares 

confundem-se com o mérito e que o Detran tem atribuição de promover a 

transferência do veículo, sendo seus argumentos insuficientes para 

afastar sua obrigação. Realizada audiência de conciliação com a autora e 

a ré Vera, não houve autocomposição entre as partes (id. 23787996). A 

requerida Vera deixou transpassar in albis o prazo para oferecer 

contestação (id. 24866657). A requerente pediu a decretação da revelia 

de Vera e julgamento antecipado do pedido (id. 24913752). No id. 

25040308 foi proferido despacho saneador, ocasião em que foi 

reconhecida a ilegitimidade passiva do Detran/MT, excluindo-o do polo 

passivo. Naquela decisão, decretou-se a revelia da requerida Vera, 

consignando ser caso de julgamento antecipado da lide. Vieram os autos 

conclusos para sentença. É o relatório do necessário. Decido. Relata o 

requerente que vendera para a requerida VERA LÚCIA FERREIRA GOMES 

o automóvel VW/GOL 1.0, ano/modelo 2002/2002, cor cinza, chassi 

9BWCA05XX2T096291, placa KEI-5364 e renavam 00778201945, contudo 

a parte contrária não procedeu a transferência do carro para seu nome, 

motivo pelo qual as obrigações incidentes sobre o bem após a realização 

da negociação vêm sendo imputadas a ela. Pois bem. De acordo com o 

que dispõe o Artigo 1.267 do Código Civil, a propriedade do bem móvel se 

transfere pela tradição, conceituando, em seu parágrafo único, o que se 

entende por tradição, in verbis: “Subentende-se a tradição quando o 

transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede 

ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de 

terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião 

do negócio jurídico.” Ademais, pela presunção de veracidade dos fatos 

alegados pelo demandante, diante da ausência de contestação da ré 

VERA LÚCIA FERREIRA GOMES, esta deixou de rebater as alegações 

ofertadas no presente feito, cumprindo o que dispõe o Art. 373, inciso II do 

CPC, apresentando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor, principalmente no que tange à alegada venda do automóvel e 

incidência das multas, taxas e obrigações t r ibutár ias, 

responsabilizando-se o adquirente pelo adimplemento depois da aquisição. 

Outrossim, é de costume popular a negociação verbal de compra e venda 

de veículos, deixando-se de formalizar documentalmente a relação jurídica 

entre as partes. Portanto, não havendo apresentação de defesa por parte 

da ré VERA LÚCIA FERREIRA GOMES, entendo que resta comprovada à 

alienação do automóvel à ela. Além do mais, a autorização para 

transferência de propriedade de veículo juntada aos autos, comprova a 

alienação do bem. Dessa maneira, cabia-lhe a transferência de titularidade 

do veículo, conforme disposição do Art. 123, § 1º do CTB. Sobre o 

assunto, é a jurisprudência do E. TJMT e entendimento doutrinário de 

Arnaldo Rizzardo: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE DE 

VEICULO - OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR – CTB, ART. 123 - MULTAS E 

LICENCIAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE – 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB, RELATIVIZAÇÃO - RECURSO 

PROVIDO. Incumbe ao comprador a obrigação de efetuar a transferência 

da titularidade do automóvel perante o órgão competente, conforme 

determina o art. 123 do CTB. Consoante entendimento já consolidado no 

Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre 

mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as infrações foram 

cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra 

a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário.” (RAC 

n. 92.189/2017, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, j. 06.12.2017). Negritei. “A obrigatoriedade de 

comunicação ao órgão de trânsito impõe-se para fins não apenas de 

atualização de cadastros, mas especialmente para firmar a 

responsabilidade pelas cominações por infrações. Segundo o texto da lei, 

unicamente as penalidades (multas e taxas administrativas) serão exigidas 

do antigo proprietário. Nada consta no tocante ao imposto”. Com isso, 

concluindo-se pela negociação entabulada entre o requerente e a 

demandada VERA LÚCIA FERREIRA GOMES no ano de 2015, incide sobre 

a compradora, ora ré, as obrigações provenientes da propriedade do bem, 

sejam elas tributárias ou não. Ante os fundamentos anteriores, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial formulados por 

MATILDE GOMES DAS CHAGAS em face de VERA LÚCIA FERREIRA 

GOMES para: 1) DETERMINAR que a ré VERA LÚCIA FERREIRA GOMES, 

no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à transferência de propriedade do 

veículo VW/GOL 1.0, ano/modelo 2002/2002, cor cinza, chassi 

9BWCA05XX2T096291, placa KEI-5364 e RENAVAM 00778201945 junto 

ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT; 2) 

CONDENAR a requerida VERA LÚCIA FERREIRA GOMES ao pagamento de 

todas as multas e tributos advindos da propriedade do bem a partir da 

aquisição do bem – 2015. 3) CONDENAR a requerida VERA LÚCIA 

FERREIRA GOMES, ao pagamento de custas e despesas processuais. 4) 

Com base no poder de cautela, determino que o DETRAN/MT registre em 

seu sistema a venda para a requerida VERA LÚCIA FERREIRA GOMES do 

automóvel VW/GOL 1.0, ano/modelo 2002/2002, cor cinza, chassi 

9BWCA05XX2T096291, placa KEI-5364 e RENAVAM 00778201945. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Ciência à DPE. Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações necessárias. Às 

providências. Jaciara/MT, 24 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000983-42.2018.8.11.0010
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JOAO RAMOS PONCE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO VERONESE LTDA (REU)

TRANSPORTADORA VERONESE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYRA JESSICA BOA SORTE DE CARVALHO OAB - SP369956 

(ADVOGADO(A))

TATIANA DELAFINA NOGAROTO OAB - SP202682 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000983-42.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

JOAO RAMOS PONCE REU: VIACAO VERONESE LTDA, 

TRANSPORTADORA VERONESE LTDA Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para dar prosseguimento no feito, apresentando seus 

memoriais, sob pena de extinção, nos termos do art. 485 do CPC. 

Apresentada a referida peça, intime-se a parte requerida para apresentar 

suas derradeiras alegações, no prazo legal. Decorrido o prazo sem a 

apresentação dos memoriais, pelo autor, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Jaciara/MT, 24 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002367-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMA SILVANA DE GODOI REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002367-40.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. 

REQUERIDO: ZILMA SILVANA DE GODOI REIS Vistos em correição. 

Compulsando os autos, denota-se que o requerente pugnou pela restrição 

veicular, via Renajud. Todavia, em consulta ao referido sistema, 

verifica-se que consta como proprietário pessoa estranha a lide, conforme 

comprovante em anexo. Sendo assim, intime-se o requerente para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. Por medida de celeridade 

processual, determino que seja diligenciado no endereço constante no 

autos, qual seja, Churrascaria Gaúcha em Campo Verde/MT, devendo ser 

expedida carta precatória, mediante o recolhimento da diligência, ou se o 

requerente preferir, distribuí-la na sobredita comarca, nos termos do 

Decreto Lei n. 91/69 alterado pela Lei 13.043/2014. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 24 de abril de 2020. Pedro Floty Diniz Nogueira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 73301 Nr: 12925-93.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE FELICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANY FÁBIA PINHEIRO 

RODRIGUES - OAB:14.466/MT, SOILA JORDANA PEREIRA BASTOS - 

OAB:MT-21780

 Diante do exposto, não tendo o executado logrado êxito em comprovar 

suas alegações, indefiro o pedido de desbloqueio da penhora online 

outrora realizada, bem como determino que 30% dos rendimentos obtidos 

pela parte executada, mensalmente, sejam depositadas em juízo até a 

satisfação do crédito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 108189 Nr: 320-13.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 320-13.2018.811.0010 - Código 108189

 Exequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

 Executada: MARIANA GARCIA

Vistos em correição,

Trata-se de pedido de desbloqueio de valores penhorados, via Bacenjud, 

feito pela executada Mariana Garcia, sob a alegação de que foram 

penhorados valores referentes à sua remuneração.

É o relato. Fundamento e decido.

O art. 833, X, do novo Código assegura a impenhorabilidade de 

vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de 

aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, 

os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, 

exceto no caso de pensão alimentícia, in verbis.

 Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 

remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e 

os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro 

e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o 

§ 2o;

Denota-se pela análise dos documentos colacionados aos autos que a 

conta corrente nº 34048-4, Agência: 1458, Banco Bradesco, é conta 

destinada à movimentação financeira dos proventos mensais da 

executada, servindo, portanto, ao provimento de suas necessidades 

alimentares.

Sendo assim, DEFIRO o pedido e DETERMINO o imediato levantamento do 

bloqueio efetuado na conta corrente nº 34048-4, Agência: 1458, Banco 

Bradesco, de titularidade da executada.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 23 de abril de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 87443 Nr: 5833-30.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DO VALE SÃO 

LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 5833-30.2016.811.0010 - Código 87443

Vistos em correição,

Trata-se de execução fiscal promovida pelo Município de Jaciara, em 

desfavor de Associação Educacional do Vale do São Lourenço S/S LTDA 

– EPP.

Infere-se dos autos que o exequente pugnou pela extinção do processo, 

em razão do pagamento do débito (fl. 27).

É o relato. Fundamento e decido.

Conforme atesta o exequente (fl. 27) a executada efetuou o pagamento do 

débito que ensejou a presente ação.

É de reconhecer-se, assim, que o feito executivo alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a extinção do feito, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação.

 Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Considerando que o pagamento do débito ocorreu após o ajuizamento da 

ação, condeno a executada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixando este último em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa (Resp 1178874-PR).

Aguarde-se o trânsito em julgado, arquivando em seguida os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 23 de abril de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001123-08.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001123-08.2020.8.11.0010 Requerente: MOISES 

RIBEIRO DOS SANTOS Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS Vistos em correição, Trata-se de ação de pensão por 

morte proposta por Moises Ribeiro dos Santos em desfavor do Instituto 
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Nacional do Seguro Social. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo Diploma Processual Civil. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial. Por outro lado, oportuno consignar que é desnecessária a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Defiro a concessão de 

assistência jurídica gratuita nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e 

artigo 98 do CPC. Cite-se, com vistas dos autos, a parte requerida para 

responder à presente demanda, querendo, no prazo legal, que será 

contado em dobro, na forma do art. 183 do Novo Código de Processo Civil. 

Oficie-se à Agência local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 

05 (cinco) dias o envio da documentação completa do requerimento 

administrativo formulado pela parte autora, bem como, informações a 

respeito do benefício pleiteado. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 23 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001129-15.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOABE ALVES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA AUTOS Nº 1001129-15.2020.8.11.0010 Requerente: JOABE 

ALVES MARTINS Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS Vistos em correição, Trata-se de ação de restabelecimento de 

aposentadoria por invalidez com pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

Joabe Alves Martins em desfavor do Instituto Nacional De Seguro Social – 

INSS, ambos qualificados nos autos. O requerente narra, em suma, que 

ingressou com ação judicial na Comarca de Rondonópolis e teve seu 

direito reconhecido pela própria autarquia que após a apresentação do 

laudo ofertou proposta de acordo, porém em 15 de setembro de 2018 foi 

submetido à perícia revisional e teve seu benefício cessado. O autor 

assevera que permanecesse incapacitado para exercer qualquer 

atividade laborativa. Requer o deferimento da tutela de urgência para que 

o benefício seja imediatamente restabelecido. É o relato. Passo a decidir. 

Presentes os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, recebo 

a inicial e passo à análise do pedido de tutela de urgência. Dispõe o art. 

300 do Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Sobre a 

concessão da tutela de urgência de natureza antecipada ensina Fredie 

Didier Jr., Teresa Arruda Alvim Wambier, Eduardo Talamini e Bruno Dantas, 

na obra: Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, in verbis: 

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica- que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder “tutela 

provisória”. (Pag. 782, Revistas dos Tribunais). No caso em tela, 

considerando o parco acervo probatório que comprove a condição 

necessária a receber o benefício vindicado, bem como vislumbrando que a 

tutela antecipada deve preencher os requisitos de verossimilhança das 

alegações, perigo de dano e reversibilidade da medida, indefiro o pedido 

de tutela antecipação. Oportuno consignar que, no caso em tela, é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, determino a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 24 de junho de 2020, às 10h30. 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo legal. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício, bem 

como eventuais perícias administrativas e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. Defiro o 

pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 

98 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 24 de abril de 2020. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001265-46.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANIRCE MARCIA MONTEIRO (AUTOR(A))

ELCY MARTINS MONTEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos nº 1001265-46.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. Trata-se de 

ação de cominatória para cumprimento de obrigação de fazer c/c pedido 

de tutela de urgência proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

JACIARA. A presente ação tem por objeto obrigar os requeridos a realizar 

o procedimento denominado “artoplastia do quadril direito”. O autor juntou 

documentos comprobatórios de suas alegações. A tutela antecipada foi 

deferida. A Defensoria Pública informou nos autos acerca do não 

cumprimento da decisão, pugnando pelo bloqueio das contas dos entes 

requeridos. Foi então deferido o bloqueio na forma requerida (fl. 56). O 

procedimento foi agendado para o dia 09/12/2019 (fl. 92) e os alvarás 

foram expedidos (fl. 93). Posteriormente foi colacionada aos autos a 

respectiva Nota fiscal (fl. 109). O Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação alegando, em sede preliminar, a ausência de interesse 

processual. No mérito afirmou não poder desrespeitar as leis 

orçamentárias. Trouxe à baila o princípio da reserva do possível e os 

perigos das “escolhas trágicas”, citando entendimento do Ministro Luís 

Roberto Barroso. Alegou que a procedência da presente ação culmina em 

afronta aos princípios da isonomia e do acesso universal à saúde. Por fim, 

defendeu a impertinência de multa diária. (fls. 62/67) O Município, por sua 

vez, alegou carência da ação, por falta de interesse de agir, alegando que 

não houve qualquer resistência. No mérito, pleiteou pela improcedência 

dos pedidos feitos na inicial, alegando a inexistência de solidariedade, eis 

que se trata de atendimento de alto custo, o qual é de competência do 

Estado. (fls. 68/74) A Defensoria Pública impugnou as contestações. 

Intimada, a requerente informou que a cirurgia foi realizada (fl. 113/114). 

Por fim, a DPE pugnou pelo julgamento antecipado. Eis o breve relato. 

Decido. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, 

pois não há necessidade de produção de outras provas. Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. 

Preliminarmente, impende consignar que as preliminares suscitadas serão 

julgadas junto ao mérito. Pois bem. Como cediço, é devida a prestação da 

atividade pelos réus à paciente, que, no presente caso, comprovou nos 

autos, pelos documentos juntados, sofrer do mal que alega e a 

necessidade de tratamento médico especializado. A parte autora, no 

presente caso, comprovou nos autos, pelos documentos juntados, 

necessitar do procedimento descrito na inicial, qual seja, artoplastia do 

quadril direito, o qual somente se realizou após o deferimento da tutela 

antecipada e bloqueio de bens nas contas dos réus. A Constituição da 

República Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a 

dignidade da pessoa humana, que é considerada o núcleo axiológico do 

constitucionalismo contemporâneo, representa, pois, o valor supremo que 

irá informar a criação, a interpretação e a aplicação de toda a ordem 

normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais. O direito 

à saúde é assegurado a todos pela Constituição da República de 1988, 

nos termos do seu artigo 6º, que assim dispõe, “in verbis”: Art. 6º: São 

direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Esse direito 

fundamental representa consequência constitucional indissociável do 

direito à vida: Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade [...] A saúde está garantida na 

Carta Magna como um direito de todos, como afirma o artigo 196 onde diz 

que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para a promoção, proteção e recuperação”. (sem grifo no original) A 

compreensão do bem jurídico “vida”, por sua vez, deve ser conjugada com 

o artigo 1°, III, da Constituição Federal, pois o direito à vida consiste no 

direito à subsistência digna, e não apenas em continuar vivo. A 

Constituição protege, portanto, a cura e a prevenção de doenças através 

de medidas que asseguram a integridade física e psíquica do ser humano 

como consequência direta do fundamento da dignidade da pessoa 

humana. Com efeito, a saúde é um dever do Estado porque é financiada 

por impostos que são pagos pelos contribuintes aos Municípios, Estados e 

União e estes têm que criar condições para que toda e qualquer pessoa 

tenha acesso aos serviços de saúde, hospitais, tratamentos, programas 

de prevenção e medicamentos. Vale ressaltar que a competência quanto à 

responsabilidade do poder Público é comum à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios e que estes deverão “cuidar da saúde e assistência 

pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, 

segundo art. 23, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido 

é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou por meio do 

julgamento de recurso repetitivo que gerou o seguinte tema: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ). Sendo assim, todos os entes da 

Federação, cada qual no seu âmbito administrativo, respeitadas as 

competências fixadas pela Lei n. 8.080/90 e o princípio da 

descentralização político-administrativo do Sistema Único de Saúde – SUS 

têm o dever de zelar pela adequada assistência à saúde aos cidadãos. No 

caso em tela, o direito de a requerente ter assegurado o procedimento 

requerido encontra-se comprovado de acordo com as provas que 

instruíram a inicial. A omissão do Estado e/ou Município em realizar as 

condutas a seu encargo, com o intuito de se desincumbir desta obrigação, 

configura ato lesivo. Outrossim, a impossibilidade alegada pelo Estado de 

Mato Grosso não merece ser acolhida, uma vez que se trata de saúde, 

direito constitucionalmente garantido, que assegura a dignidade da pessoa 

humana. Trago à lume o entendimento jurisprudencial: EMENTA: REMESSA 

NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 

MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DIREITO 

FUNDAMENTAL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - MESMO ENTE 

PÚBLICO - POSICIONAMENTO DO STF. A teoria da reserva do possível 

não pode ser usada pela Administração quando possa comprometer o 

mínimo existencial dos cidadãos. O direito à saúde deve ser preservado 

prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de 

fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de 

preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade 

enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo 

ordenamento jurídico Pátrio: a vida. Nos termos de posicionamento recente 

do STF, o fato de a parte autora estar assistida pela Defensoria Pública 

Estadual não impede que o ente público seja condenado no pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.17.080943-8/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 

04/02/2020). Grifo nosso. Assim, o Estado (lacto sensu) não pode deixar 

de fornecer o tratamento adequado até eventual cura da moléstia, sob a 

justificativa de que o Estado age com base em normas, diretrizes e 

portarias do Ministério da Saúde, e leis orçamentárias, pois esta alegação 

não pode inviabilizar o direito da requerente, uma vez que o direito à saúde 

está assegurado na Constituição Federal, não devendo sofrer quaisquer 

bloqueios impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele. Dessa forma, pelos fundamentos 

expostos na inicial, vislumbro a relevância do fundamento sustentado pelo 

requerente, razão pela qual o deferimento do pedido é imprescindível. III. 

DISPOSITIVO. DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido proposto 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, por meio das respectivas 

Secretarias de Saúde, confirmando a decisão conferida em sede de tutela 

antecipada. Confirmo a antecipação da tutela anteriormente concedida. Por 

conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar os 

requeridos em custas, ante suas prerrogativas. Condeno o Município de 

Sinop ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa. Deixo de condenar o Estado de Mato 

Grosso em honorários advocatícios, face ao disposto na súmula 421 do 

STJ. Determino o imediato levantamento de eventuais valores bloqueados 

em decorrência do presente feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Após, o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se e 
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arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 23 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-62.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL OLÍMPIA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E PARTICIPAÇÕES LTDA 

(REQUERIDO)

WGR CONSTRUTORA E INCORPORADORA - SPE 02 OLIMPIA LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB: MT0018564A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 08:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003036-59.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PAIXAO DE BARROS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (TESTEMUNHA)

ADVOCACIA NEVES COSTA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003036-59.2019.8.11.0010. TESTEMUNHA: LUCIANA PAIXAO DE 

BARROS TESTEMUNHA: BANCO BRADESCARD S.A, ADVOCACIA NEVES 

COSTA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, 

da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por LUCIANA PAIXAO DE 

BARROS, em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A e ADVOCACIA 

NEVES COSTA. Relata a parte autora que teve o nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Em contestação alega a parte 

reclamada BANCO BRADESCARD S.A, em síntese, preliminar de falta de 

interesse de agir, inépcia da inicial e ausência de pretensão resistida, 

afirmando no mérito ausência de danos morais, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. Já a parte ré ADVOCACIA NEVES COSTA, 

afirmou em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando no mérito 

que fora contratada para realizar a cobrança de débito existência entre a 

parte autora e o Banco Bradescard S.A, sustentando a inocorrência de 

danos morais e improcedência da ação. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito as preliminares de falta de interesse de agir e 

ausência de pretensão resistida, tendo em vista a previsão constitucional 

do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, a busca ou o 

exaurimento da via administrativa não é requisito indispensável a 

propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem de ingressar em 

juízo para ter sua pretensão amparada. Ainda, rejeito a preliminar de 

inépcia da inicial, sob fundamento de ausência de documento válido e 

indispensável a propositura da ação, tendo em vista que os documentos 

trazidos aos autos apresentam informações verossímeis. No que tange a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte reclamada 

ADVOCACIA NEVES COSTA, tem-se que a mesma deve ser rejeitada, ao 

passo que a mesma é a responsável pela realização das cobranças da 

parte ré BANCO BRADESCARD S.A, também demandada nos autos. No 

caso, afirmando a parte requerente que as partes requeridas 

causaram-lhe danos, estão elas legitimadas a responder aos termos da 

ação, independentemente de, na análise do mérito, ser reconhecida ou 

não sua culpa pelo evento danoso relatado na inicial. Ademais, as 

requeridas integram a cadeia de fornecedores de serviços, sendo, 

portanto, responsável pelos danos causados ao consumidor. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pelas partes reclamadas, que ensejaram a inserção de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não fora 

juntado pelas partes promovidas qualquer documento que demonstre a 

existência dos débitos, afirmando tão somente a inexistência de danos 

morais. No presente caso, observa-se que as partes rés NÃO trouxeram 

aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados 

pela parte autora, que comprovasse a realização de relação jurídica entre 

as partes, se descuidando de provar o alegado na peça defensiva, 

passando ao largo de comprovar a relação jurídica, que ensejaram os 

débitos discutidos nos autos. Deste modo, entendo que assiste razão a 

parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) pela parte ré BANCO BRADESCARD S.A. No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 
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7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, em desfavor da parte ré 

BANCO BRADESCARD S.A, satisfazendo, assim, a justa 

proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem 

como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao caráter 

compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão 

indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, 

suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas 

pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de comprovação 

de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da relação jurídica 

e do débito é medida que se impõe. DA RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ 

ADVOCACIA NEVES COSTA Analisando detidamente os autos, verifica-se 

que a parte ré ADVOCACIA NEVES COSTA, apenas realizou as 

cobranças, as quais são indevidas. Com efeito, não se vislumbra dos 

elementos carreados aos autos a presença de qualquer agressão à honra 

da parte autora, sendo certo que o só fato de ter experimentado a 

realização das cobranças, pelo fato que se sucedeu, não é bastante para 

embasar uma condenação da parte ré na ordem extrapatrimonial. Neste 

sentido: EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE MULTA DE 

FIDELIZAÇÃO APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. COBRANÇA 

INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MERA COBRANÇA 

INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida GERCINA 

DE ARAUJO TOUSUBE postula reparação por danos morais e 

desconstituição de débito, em razão de cobrança indevida emitida pela 

empresa Recorrente OI S/A, oriunda de suposta quebra contratual.2. Com 

efeito, a empresa Recorrente não logrou êxito em comprovar a 

regularidade da cobrança da multa de fidelização após o prazo de 01 (um) 

ano de utilização do serviço pela Recorrida, ônus que lhe competia a teor 

do disposto no art. 373, II, do CPC. 3. Todavia, tenho que a situação 

vivenciada pela Recorrida corresponde a mero dissabor que é enfrentado 

pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em 

indenização por dano extrapatrimonial. 4. A situação se resolve, pois, com 

a suspensão das cobranças (desconstituição dos débitos), providência 

deferida na sentença com a confirmação da liminar.5. Sentença 

reformada.6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso 

Inominado: 8010303-87.2015.8.11.0014 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DE POXORÉU Recorrente: OI S/A Recorrida: GERCINA DE ARAUJO 

TOUSUBE Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data 

do Julgamento: 30/10/2018) Assim, ante a ausência de comprovação de 

comprovação da legalidade das cobranças realizadas pela parte ré, a 

declaração de inexistência das mesmas é medida que se impõe, devendo 

a parte demandada obstar em realizar qualquer cobrança nesse sentido. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na 

presente demanda; 2 – determinar que as partes promovidas providenciem 

a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção 

do crédito, bem como se abstenham de realizar qualquer cobrança, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 – condenar a 

parte reclamada BANCO BRADESCARD S.A, ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização de 

danos morais, em face da parte demandada ADVOCACIA NEVES COSTA, 

nos termos da fundamentação supra. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-31.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de 

e n c a m i n h a r  a s  p a r t e s  o  l i n k  d e  a c e s s o : 

https://call.lifesizecloud.com/2618036 da audiência designada nos autos 

para dia 05/05/2020 às 08h00, uma vez que de acordo com o Expediente 

n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA, o MM. Juiz de Direito, Doutor Ednei 

Ferreira dos Santos autorizou a realização das audiências do Juizado 

Especial de Jaciara/MT por videoconferência, desde que não haja prejuízo 

p a r a  a s  p a r t e s .  N a d a  m a i s .  P r o g r a m a  u t i l i z a d o : 

https://download.lifesizecloud.com/download-devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001132-67.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL ROSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001132-67.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 

MARIA ISABEL ROSA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

16/06/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001133-52.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROBERTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001133-52.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 

MARIA ROBERTA DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 16/06/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-16.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/260158 da audiência 

designada nos autos para dia 05/05/2020 às 08h10, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA, o MM. Juiz 

de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos autorizou a realização das 

audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência, 

desde que não haja prejuízo para as partes. Nada mais. Programa 

utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar 

aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-98.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DENISETE DOS REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2626937 da audiência 

designada nos autos para dia 05/05/2020 às 08h20, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA, o MM. Juiz 

de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos autorizou a realização das 

audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência, 

desde que não haja prejuízo para as partes. Nada mais. Programa 

utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar 

aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-16.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2627499 da audiência 

designada nos autos para dia 05/05/2020 às 08h10, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA, o MM. Juiz 

de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos autorizou a realização das 

audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência, 

desde que não haja prejuízo para as partes. Nada mais. Programa 

utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar 

aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 
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conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-31.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2627610 da audiência 

designada nos autos para dia 05/05/2020 às 08h00, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA, o MM. Juiz 

de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos autorizou a realização das 

audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência, 

desde que não haja prejuízo para as partes. Nada mais. Programa 

utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar 

aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-45.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE CASTRO SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2627886 da audiência 

designada nos autos para dia 05/05/2020 às 09h00, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA, o MM. Juiz 

de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos autorizou a realização das 

audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência, 

desde que não haja prejuízo para as partes. Nada mais. Programa 

utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar 

aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-30.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE MASSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2628268 da audiência 

designada nos autos para dia 05/05/2020 às 09h10, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA, o MM. Juiz 

de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos autorizou a realização das 

audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência, 

desde que não haja prejuízo para as partes. Nada mais. Programa 

utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar 

aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-15.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATA NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2628465 a audiência 

designada nos autos para dia 05/05/2020 às 09h20, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA, o MM. Juiz 

de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos autorizou a realização das 

audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência, 

desde que não haja prejuízo para as partes. Nada mais. Programa 

utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar 

aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-97.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DE FATIMA VIEIRA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2628796 a audiência 

designada nos autos para dia 05/05/2020 às 09h30, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA, o MM. Juiz 

de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos autorizou a realização das 

audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência, 

desde que não haja prejuízo para as partes. Nada mais. Programa 

utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar 

aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-67.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THALISON DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2629054 a audiência 

designada nos autos para dia 05/05/2020 às 09h50, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA, o MM. Juiz 

de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos autorizou a realização das 

audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência, 

desde que não haja prejuízo para as partes. Nada mais. Programa 

utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar 

aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-07.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2629761 a audiência 

designada nos autos para dia 05/05/2020 às 09h50, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA, o MM. Juiz 

de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos autorizou a realização das 

audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência, 

desde que não haja prejuízo para as partes. Nada mais. Programa 

utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar 

aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-89.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2629970 a audiência 

designada nos autos para dia 05/05/2020 às 10h20, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA, o MM. Juiz 

de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos autorizou a realização das 

audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência, 

desde que não haja prejuízo para as partes. Nada mais. Programa 

utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar 

aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-07.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 
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o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2629761 a audiência 

designada nos autos para dia 05/05/2020 às 10h10, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA, o MM. Juiz 

de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos autorizou a realização das 

audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência, 

desde que não haja prejuízo para as partes. Nada mais. Programa 

utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar 

aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-28.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2630382 a audiência 

designada nos autos para dia 05/05/2020 às 10h50, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA, o MM. Juiz 

de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos autorizou a realização das 

audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência, 

desde que não haja prejuízo para as partes. Nada mais. Programa 

utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar 

aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-64.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FERNANDA DIAS NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2630670 audiência 

designada nos autos para dia 05/05/2020 às 09h40, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA, o MM. Juiz 

de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos autorizou a realização das 

audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência, 

desde que não haja prejuízo para as partes. Nada mais. Programa 

utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar 

aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-58.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN OAB - MT27578/O 

(ADVOGADO(A))

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000085-58.2020.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte 

recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo 

de 10 dias. Jaciara, 24 de abril de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-30.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WALDIR FRAZAO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2632220 audiência 

designada nos autos para dia 05/05/2020 às 11h00, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA, o MM. Juiz 

de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos autorizou a realização das 

audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência, 

desde que não haja prejuízo para as partes. Nada mais. Programa 

utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar 

aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 
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da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-58.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS FERNANDES REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO OAB - MT10269-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2633602 audiência 

designada nos autos para dia 05/05/2020 às 11h50, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA, o MM. Juiz 

de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos autorizou a realização das 

audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência, 

desde que não haja prejuízo para as partes. Nada mais. Programa 

utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar 

aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-38.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA REGONHA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de encaminhar as partes 

o link de acesso: https://call.lifesizecloud.com/2633699 audiência 

designada nos autos para dia 05/05/2020 às 11h30, uma vez que de 

acordo com o Expediente n. 0713871-57.2020.8.11.0007-CIA, o MM. Juiz 

de Direito, Doutor Ednei Ferreira dos Santos autorizou a realização das 

audiências do Juizado Especial de Jaciara/MT por videoconferência, 

desde que não haja prejuízo para as partes. Nada mais. Programa 

utilizado: https://download.lifesizecloud.com/download -devendo avisar 

aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do 

Promovido importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais.

Manifestação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000861-92.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIVANO DE SOUZA LAMEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

petição

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000861-92.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIVANO DE SOUZA LAMEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, informar seus dados bancários a fim de que os valores sejam 

levantados.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000046-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000046-32.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: WAGNER SOUZA DOS SANTOS Vistos. 1. 

Determino a expedição de MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E 

REMOÇÃO do veículo HONDA/CG 150 FAN ESI, Cor PRETA, Placa ATC 

1237, podendo ser localizado no endereço indicado pelo Exequente (ID. 

26591075). 2. Consigno que a remoção do bem penhorado é medida 

realizada no melhor interesse do credor, nesse sentido: EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – Veículo penhorado – 

Pedido do credor de remoção do bem para sua guarda até alienação 

judicial – Possibilidade – Inteligência do § 2º do art. 840 do CPC/2015 – 

Decisão– Observância de que o depósito sob a responsabilidade do 

executado não é regra, mas sim exceção - Decisão reformada - Recurso 

provido.TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21781279620188260000; 17ª 

Câmara de Direito Privado; Relator: Paulo Pastore Filho; Data de 

publicação: 14/12/2018 3. Fica nomeado o Exequente como depositário do 

veículo, devendo o mesmo ser entregue em suas mãos. 4. Lavrado o auto, 

certifique-se o interesse do Executado na realização de audiência de 

conciliação, oportunidade na qual poderá, caso queira, oferecer 

embargos. 5. Sem prejuízo das medidas acima, deve o Sr. Oficial de 

Justiça proceder à avaliação do referido bem, e, com a juntada do auto de 

avaliação, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem no prazo 

de 5 dias. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-673 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTAJUDICIAL CONTRA 

A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001068-57.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001068-57.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: DELVALLE MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - ME EXECUTADO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos. 

Nos termos do art. 910, do CPC, determino a citação da Fazenda Pública 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, opor embargos. Não 

apresentados embargos, remeta-se ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para cálculo de liquidação do 

débito, conforme determina o Provimento nº. 20/2020-CM. Deverão ser 

encaminhados os documentos elencados no art. 5º, do aludido 

Provimento, por malote digital/e-mail. Sendo o caso, após o retorno dos 

autos, com o aporte do cálculo de liquidação realizado pelo Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT, expeça-se RPV nos moldes 

do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com os documentos 

descritos no art. 5º, do Provimento supracitado. Int. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001122-23.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DA SILVA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001122-23.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ANGELA MARIA DA SILVA 

DOS ANJOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Consoante se verifica pelos 

documentos juntados aos autos, não há comprovação de que a parte 

autora reside, de fato, no endereço informado na inicial, uma vez que 

apenas juntou aos autos comprovante em nome de terceiro e 

desatualizado. Considera-se como comprovante de residência, em nome 

da própria parte, desde que atualizado, conta de luz, conta de telefone 

(fixo ou celular), conta de água, conta de internet fixa, fatura do cartão de 

crédito, comprovante de financiamento e contrato de locação. Caso, não 

tenha possibilidade de juntar comprovante em nome próprio, será aceito 

também, os seguintes documentos em nome de terceiro, desde que 

acompanhado das seguintes declarações e documentos: – Comprovante 

da residência dos pais (genitores) acompanhada da declaração de que o 

filho/autor, reside no endereço indicado; comprovante de endereço em 

nome do cônjuge, desde que anexada a certidão de casamento; 

comprovante do companheiro, desde que anexada a declaração de que 

vive em união estável com a parte autora; e declaração de que reside no 

imóvel pelo locador, quando o contrato de locação for verbal. A exigência 

é feita para que o Juiz possa avaliar a sua competência para conhecer da 

demanda, eis que, não sendo atendido o disposto no artigo 4º da lei 

9099/95, fica caracterizada a incompetência absoluta do Juizado. Razão 

pela qual determino a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-46.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001114-46.2020.8.11.0010 REQUERENTE: ELIZABETH FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Consoante se verifica 

pelos documentos juntados aos autos, não há comprovação de que a 

parte autora reside, de fato, no endereço informado na inicial, uma vez 

que apenas juntou aos autos comprovante em nome de terceiro, alegando 

ser seu convivente. Considera-se como comprovante de residência, em 

nome da própria parte, desde que atualizado, conta de luz, conta de 

telefone (fixo ou celular), conta de água, conta de internet fixa, fatura do 

cartão de crédito, comprovante de financiamento e contrato de locação. 

Caso, não tenha possibilidade de juntar comprovante em nome próprio, 

será aceito também, os seguintes documentos em nome de terceiro, desde 

que acompanhado das seguintes declarações e documentos: – 

Comprovante da residência dos pais (genitores) acompanhada da 

declaração de que o filho/autor, reside no endereço indicado; 

comprovante de endereço em nome do cônjuge, desde que anexada a 

certidão de casamento; comprovante do companheiro, desde que anexada 

a declaração de que vive em união estável com a parte autora; e 

declaração de que reside no imóvel pelo locador, quando o contrato de 

locação for verbal. A exigência é feita para que o Juiz possa avaliar a sua 

competência para conhecer da demanda, eis que, não sendo atendido o 

disposto no artigo 4º da lei 9099/95, fica caracterizada a incompetência 

absoluta do Juizado. Razão pela qual determino a intimação da parte 

reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000185-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOANA CARDOSO CARVALHO FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000185-81.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: LOANA CARDOSO CARVALHO FARIAS Vistos. 

DEFIRO o pedido de penhora de parcela do imóvel de propriedade da 

Executada, conforme requerido na petição ID. 31262753, devendo tal ato 

ser formalizado por termo no autos. Intime-se a Executada na pessoa de 

seu advogado, ou, na ausência deste, pessoalmente. Fica a Executada 

nomeado como depositário do imóvel (art. 840, do CPC). Providencie-se, 

ainda, a intimação pessoal do cônjuge, credor hipotecário, coproprietário e 

demais pessoas previstas no art. 799 do CPC. Havendo qualquer registro 

ou averbação de arrolamento, garantia ou penhora em favor da Fazenda 

Pública, deverá providenciar o necessário para a ciência inequívoca, 

mediante a intimação pessoal, sob pena de nulidade. Caberá ao Exequente 

indicar o endereço de referidas pessoas, sob pena de nulidade. Consigno 

que, diversamente do que ocorre com a Execução de Titulo Extrajudicial, o 

prazo para apresentação de embargos no cumprimento de sentença 

perante os juizados especiais flui a partir da data de intimação da penhora, 

nesse sentido: ENUNCIADO 142 – Na execução por título judicial o prazo 

para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação 

da penhora (XXVIII Encontro – Salvador/BA). Ressalto, ainda, que a 

averbação do termo de penhora perante o CRI é de interesse da parte 

Exequente, nos termos do artigo 844 do CPC, e não influi na 

perfectibilização do ato. Ademais, considerando que a presente demanda 

trata de Execução de Título Judicial, deve o Oficial de Justiça certificar 

quanto ao interesse da parte Executada em realizar audiência de 

conciliação. Sendo infrutífera a audiência, fica desde já determinada a 

manifestação do Exequente quanto ao prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000367-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IDELMAR SILVA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA MOVEIS COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000367-67.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: IDELMAR SILVA ALMEIDA 

EXECUTADO: SILMARA MOVEIS COMERCIAL LTDA - ME Vistos etc. 

Trata-se de ação proposta por IDELMAR SILVA ALMEIDA, em face de 

SILMARA MOVEIS COMERCIAL LTDA - ME, a qual encontra-se em fase de 

cumprimento de sentença. Analisando detidamente o processo, verifico 

que a parte executada fora devidamente intimida do presente cumprimento 

de sentença, porém, se recusando em receber tal intimação, conforme se 

infere da certidão trazida pelo Oficial de Justiça no id 26638208 - Pág. 3. 

Logo, diante da recusa injustificada no recebimento da intimação pelo 

Gerente da parte executada, tem-se por cumprido o ato. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTA AR DE 

CITAÇÃO. RECUSA DE RECEBIMENTO. Hipótese em que a citação por 

mandado foi efetivada na mesma pessoa que se recusou a receber a 

carta AR de citação, constando na certidão do Sr. Oficial de Justiça que 

ela é representante legal da empresa. Neste caso, diante da recusa 

injustificada de receber a carta AR de citação, tem-se por cumprido o ato. 

Demais disso, é majoritária a orientação jurisprudencial acerca da 

dispensa da comprovação dos poderes da pessoa recebedora da carta 

citatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de 

Instrumento, Nº 70061595906, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, 

Julgado em: 01-04-2015) Desta forma, deve-se prosseguir o presente 

cumprimento de sentença, intimando a parte exequente para trazer aos 

autos valor atualizado do débito, para que seja expedido mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. Determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos o valor atualizado do débito, bem como 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001111-91.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001111-91.2020.8.11.0010. REQUERENTE: GENIVALDO DIAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. Verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo códex, recebo 

a petição inicial e sua emenda. 2.CITE-SE para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, conforme pauta do conciliador, fazendo-se 

constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. 3. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. A medida pleiteada exige, além da comprovação 

do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso não seja 

concedida neste momento processual, fundamentos relevantes apoiados 

em provas idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de 

que, ao final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, 

entretanto, toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança 

do direito defendido pela parte reclamante decorre de informações 

unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a 

adoção da providência judicial reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE 

EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E 

SERASA. PEDIDO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA 

QUE CONVENÇA O JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. 

DECISÃO CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA 

RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008). Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 4. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 5. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 6. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000823-85.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMAR LEAL FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000823-85.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: JULIMAR LEAL FERREIRA 

EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos etc. Analisando 

detidamente os autos, verifico que NÃO houve sucesso na satisfação do 

presente cumprimento de sentença, vez que a penhora online realizada 

nos autos (id 20701716), restou infrutífera, nos termos da decisão de id 

20701698. Entretanto, considerando a informação da parte executada, 

dando conta da realização da penhora via sistema BACENJUD, tem-se que 

a intimação da mesma para tal comprovação é medida de rigor. Determino 

a intimação da parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprove a penhora realizada ou efetue o pagamento da condenação, 

sob pena de penhora. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000663-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO COSTA XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCTECH SERVICE EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000663-89.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ADAO COSTA XAVIER 

EXECUTADO: RCTECH SERVICE EIRELI - EPP Vistos. O pedido formulado 

pela parte exequente não comporta deferimento. Realizou-se nos 

presentes autos várias diligências com o fim de encontrar patrimônio do 

devedor apto a satisfazer o montante exequendo, tais como consultas aos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, porém sem sucesso. O 

credor, como se denota dos autos, não sabe indicar a existência de bens 

do executado. A diligência solicitada na petição retro é de baixíssima 

probabilidade de proveito, em especial pela impenhorabilidade prevista no 
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artigo 833 do CPC. A medida ora adotada melhor atende aos princípios da 

economia processual e da instrumentalidade das formas, além de garantir 

racionalidade no andamento da ação, inclusive porque, no processo de 

execução, a atividade judicial é a de expropriar bens, para satisfazer o 

crédito do exequente, por iniciativa deste, mas jamais de servir como meio 

de investigações e diligências meramente especulativas, sem efeito 

prático. Intime-se ao exequente para que se manifeste no prazo de 10 dias 

acerca do prosseguimento do feito. Diligências necessárias. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001085-93.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE NUNES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001085-93.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: JANETE NUNES DE SOUZA Vistos, etc. 

1. Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo 

de 03 (três) dias, nos termos do art. 829 do CPC. 2. Não realizado o 

pagamento no prazo assinalado, o OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDERÁ de 

imediato à PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, que deverá incidir 

preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, lavrando-se o 

respectivo auto, e, de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte 

executada (art. 829, § 1º, do CPC) e, em caso de penhora bens imóveis ou 

direito real sobre imóvel, eventual cônjuge (art. 842 do CPC). 3. Em caso 

de sucesso na penhora, removam-se imediatamente os bens, se for o 

caso, e os depositem com a parte exequente, descrevendo-se seu estado 

de uso e conservação. 4. Após a lavratura de termo ou do auto de 

penhora, designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 

53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. 5. Desde já, caso requerido, 

DEFIRO a expedição de certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para 

averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos 

penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da 

causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos e restrições 

descritos no artigo acima citado. 6. DEFIRO, também, caso requerido, a 

inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, na 

forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na 

restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou extinção da 

execução. 7. Deixo de fixar honorários advocatícios em favor do D. 

mandatário da parte credora, uma vez que incabíveis nesta fase, segundo 

inteligência dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Tomem-se as demais providências de estilos. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001089-33.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDEANIA PEREIRA DE MENEZES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001089-33.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: JORDEANIA PEREIRA DE MENEZES Vistos, 

etc. 1. Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida no 

prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 829 do CPC. 2. Não realizado o 

pagamento no prazo assinalado, o OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDERÁ de 

imediato à PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, que deverá incidir 

preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, lavrando-se o 

respectivo auto, e, de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte 

executada (art. 829, § 1º, do CPC) e, em caso de penhora bens imóveis ou 

direito real sobre imóvel, eventual cônjuge (art. 842 do CPC). 3. Em caso 

de sucesso na penhora, removam-se imediatamente os bens, se for o 

caso, e os depositem com a parte exequente, descrevendo-se seu estado 

de uso e conservação. 4. Após a lavratura de termo ou do auto de 

penhora, designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 

53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. 5. Desde já, caso requerido, 

DEFIRO a expedição de certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para 

averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos 

penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da 

causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos e restrições 

descritos no artigo acima citado. 6. DEFIRO, também, caso requerido, a 

inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, na 

forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na 

restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou extinção da 

execução. 7. Deixo de fixar honorários advocatícios em favor do D. 

mandatário da parte credora, uma vez que incabíveis nesta fase, segundo 

inteligência dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Tomem-se as demais providências de estilos. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001087-63.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATTIA MARIA DOS ANJOS BATISTA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001087-63.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: KATTIA MARIA DOS ANJOS BATISTA 

OLIVEIRA Vistos, etc. 1. Cite-se a parte executada para efetuar o 

pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 829 do 

CPC. 2. Não realizado o pagamento no prazo assinalado, o OFICIAL DE 

JUSTIÇA PROCEDERÁ de imediato à PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, 

que deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil 

comercialização, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, a parte executada (art. 829, § 1º, do CPC) e, em 

caso de penhora bens imóveis ou direito real sobre imóvel, eventual 

cônjuge (art. 842 do CPC). 3. Em caso de sucesso na penhora, 

removam-se imediatamente os bens, se for o caso, e os depositem com a 

parte exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação. 4. 

Após a lavratura de termo ou do auto de penhora, designe-se audiência 

de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

oportunidade em que a parte executada poderá oferecer embargos por 

escrito ou oralmente. 5. Desde já, caso requerido, DEFIRO a expedição de 

certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, arresto ou 

indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, devendo o 

credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no artigo acima 

citado. 6. DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e 

§ 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. 7. Deixo de fixar 

honorários advocatícios em favor do D. mandatário da parte credora, uma 

vez que incabíveis nesta fase, segundo inteligência dos arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Tomem-se as demais providências de 

estilos. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001086-78.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))
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EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001086-78.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: JOSE LUIZ RIBEIRO DA SILVA Vistos, 

etc. 1. Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida no 

prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 829 do CPC. 2. Não realizado o 

pagamento no prazo assinalado, o OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDERÁ de 

imediato à PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, que deverá incidir 

preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, lavrando-se o 

respectivo auto, e, de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte 

executada (art. 829, § 1º, do CPC) e, em caso de penhora bens imóveis ou 

direito real sobre imóvel, eventual cônjuge (art. 842 do CPC). 3. Em caso 

de sucesso na penhora, removam-se imediatamente os bens, se for o 

caso, e os depositem com a parte exequente, descrevendo-se seu estado 

de uso e conservação. 4. Após a lavratura de termo ou do auto de 

penhora, designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 

53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. 5. Desde já, caso requerido, 

DEFIRO a expedição de certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para 

averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos 

penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da 

causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos e restrições 

descritos no artigo acima citado. 6. DEFIRO, também, caso requerido, a 

inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, na 

forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na 

restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou extinção da 

execução. 7. Deixo de fixar honorários advocatícios em favor do D. 

mandatário da parte credora, uma vez que incabíveis nesta fase, segundo 

inteligência dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Tomem-se as demais providências de estilos. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000053-87.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO COSTA DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000053-87.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: ALEX SANDRO COSTA DOS REIS 

VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes 

do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do 

CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a 

multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o 

interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000861-92.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIVANO DE SOUZA LAMEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000861-92.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: SIVANO DE SOUZA LAMEIRO 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Tendo em vista que a 

parte exequente por meio de manifestação juntada no ID nº 31482014, 

concorda com os valores apontados pela parte executada no ID nº 

28051466. Dessa forma, autorizo que as partes postulantes procedam ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do beneficiário ou de 

seu advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. 

Atente-se para liberação de valores da seguinte forma: Exequente: R$ 

4.842,54 (SILVANO DE SOUZA LAMEIRO) Executado: R$ 822,72 

(TELEFÔNICA BRASIL S/A) Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001088-48.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO CORDOVAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001088-48.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: GILBERTO CORDOVAL Vistos, etc. 1. Cite-se 

a parte executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 

(três) dias, nos termos do art. 829 do CPC. 2. Não realizado o pagamento 

no prazo assinalado, o OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDERÁ de imediato à 

PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, que deverá incidir preferencialmente 

em bens móveis de fácil comercialização, lavrando-se o respectivo auto, 

e, de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada (art. 

829, § 1º, do CPC) e, em caso de penhora bens imóveis ou direito real 

sobre imóvel, eventual cônjuge (art. 842 do CPC). 3. Em caso de sucesso 

na penhora, removam-se imediatamente os bens, se for o caso, e os 

depositem com a parte exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação. 4. Após a lavratura de termo ou do auto de penhora, 

designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. 5. Desde já, caso requerido, DEFIRO a 

expedição de certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, 

arresto ou indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, 

devendo o credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no 

artigo acima citado. 6. DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do 

nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do 

artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em 

caso de pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. 7. Deixo 

de fixar honorários advocatícios em favor do D. mandatário da parte 

credora, uma vez que incabíveis nesta fase, segundo inteligência dos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Tomem-se as demais 

providências de estilos. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000061-64.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000061-64.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: EVA DA SILVA VISTOS, ETC. 1 – Defiro 

o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 

2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito 

no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001066-24.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX NOVAES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001066-24.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: ALEX NOVAES DOS SANTOS Vistos. Pugna o 

exequente pelo desbloqueio da motocicleta o HONDA/CG 125 FAN ES, Cor 

PRETA, Placa NJW-1426, Renavam 00215097890, junto ao sistema 

RENAJUD. Desse modo, DEFIRO a baixa na restrição sobre a referida 

motocicleta. Tornem os autos ao arquivo. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002155-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA ROCHA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002155-19.2018.8.11.0010. INTERESSADO: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: ELISANGELA ROCHA GOMES Vistos. 

Considerando a dificuldade em se satisfazer o crédito ora executado, 

DEFIRO o pedido de suspensão da CNH da parte executada. Manifeste-se 

o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do prosseguimento do 

feito. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002517-84.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002517-84.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE ALVES CORREIA 

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do CPC. Cuida-se de ação ajuizada por JOSE ALVES 

CORREIA, em face de MUNICÍPIO DE JACIARA - MT. Pretende a parte 

autora que a parte ré seja compelida em realizar o pagamento de 

gratificações natalinas, recebimento de férias + 1/3, bem como a proceder 

o recolhimento do FGTS, atribuindo a causa o valor de R$ 44.864,56 

(quarenta e quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e 

seis centavos). A parte reclamada, em que pese tenha sido devidamente 

citada, não compareceu em audiência, nem tampouco apresentou 

contestação nos autos, contudo, deixo de aplicar os efeitos da revelia, 

tendo em vista tratar de direitos indisponíveis, nos termos do que preceitua 

o art. 345, II do CPC. Inexistindo preliminares passo a análise de mérito da 

demanda. É o breve relato. Decido. DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA Necessário se faz, trazer o teor do 

artigo 2º da Lei 12.153/2009, que diz: “É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda, em 

razão do julgamento do IRDR 85560/2016, o E. Tribunal de Justiça Estadual 

fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da 

causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente 

da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

pericial”. Outrossim, preceitua o artigo 2°, § 4º da Lei 12.153/2009, que “no 

foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta”. Logo, tendo o presente feito apresentado valor 

da causa, limitada a sessenta (60) salários mínimos, verifica-se que o 

presente feito deve ser submetido à análise e julgamento deste Juizado 

Especial da Fazenda Pública, o qual possui competência absoluta. DA 

PRESCRIÇÃO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que o reconhecimento parcial da prescrição é medida 

que se impõe. O art. 1º do Decreto nº 20910/1932 dispõe que: As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originaram. (grifo nosso) Por tratar-se de norma 

especial o referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, logo o prazo 

prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco 

anos. Nesse sentido é a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. 

MUNICÍPIO DE PELOTAS. SANEP – SERVIÇO AUTONÔMO DE 

SANEAMENTO DE PELOTAS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA PELO CONSUMO REAL DO 

HIDRÔMETRO. PRESCRIÇÃO DE CINCO ANOS. ART. 1º DO DECRETO 
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20.910/32. DECRETO- LEI 4.597/42. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível, Nº 71007894884, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Julgado em: 

12-03-2020) RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA 

DE CAXIAS DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM URV. PERDA 

SALARIAL. REENQUADRAMENTO REMUNERATÓRIO. LEI MUNICIPAL Nº 

409/2012. PRESCRIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RE 561836. 1. Divergem 

os litigantes acerca do direito da parte autora de incorporação a diferença 

obtida da conversão dos seus vencimentos em URV (Unidade Real de 

Valor) quando da implementação do Plano Real. 2. O Supremo Tribunal 

Federal, quando do julgamento do RE nº 561836, com Repercussão Geral, 

assentou que o servidor público tem direito a revisar sua remuneração ou 

incorporar eventual índice de defasagem salarial referente à conversão da 

moeda em URV até uma possível reestruturação remuneratória realizada 

pelo ente público. 3. No caso, a demanda foi ajuizada após decorrido mais 

de 05 (cinco) anos da referida reestruturação remuneratória ocasionada 

pela Lei local nº 409/2012 e, portanto, é de ser reconhecida a prescrição 

de fundo de direito, nos moldes do Decreto nº 20.910/32 e na Súmula nº 

85 do STJ. 4. Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição 

mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, última 

figura, da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Recurso Cível, Nº 71009205592, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 

12-03-2020) Logo, verifica-se que pretensão autoral possui cunho 

pecuniário, portanto, estando sujeita à prescrição no prazo insculpido pelo 

art. 1º do Decreto nº 20910/1932. A parte autora pretende com a presente 

ação o recebimento de valores decorrentes de relação encerrada na data 

de 30/08/2018, de modo que qualquer pretensão que recaia em período 

anterior a 30/08/2013 está irremediavelmente prescrita. Ademais, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o Recurso 

Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 

608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 anos para 5 anos 

o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados 

do FGTS . A prescrição é o mesmo que a extinção da pretensão (nasce 

com a violação de um direito subjetivo a uma prestação) que é o poder ou 

a faculdade de agir a uma prestação. O prazo prescricional é fixado em 

lei. O juiz deverá pronunciar a prescrição de ofício, o que deve ser 

requerido imediatamente, nos termos do art. 487, II, do CPC. Ainda, o art. 

332, §1º do CPC, diz que: “O juiz também poderá julgar liminarmente 

improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de 

decadência ou de prescrição.”, bem como, o art. 487, parágrafo único, do 

CPC dispõe: “Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a 

decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes 

oportunidade de manifestar-se.”, de modo que se torna despicienda a 

manifestação das partes. Logo, reconheço de ofício a prescrição do 

período anterior a 30/08/2013, devendo a presente ação se deter a análise 

do período compreendido entre 30/08/2013 a 30/08/2018. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, a parte autora alega que manteve vínculo 

manteve vínculo com a Administração Pública, na modalidade de contrato 

temporário, restando na sequência estabelecer se a mesma faz jus ao 

recebimento dos valores de 13º, férias + 1/3, bem como o pagamento de 

FGTS, ambos referentes aos períodos de 30/08/2013 a 30/08/2018, ante a 

prescrição operada no período pretérito, nos termos da fundamentação 

supra. DO CONTRATO TEMPORÁRIO É cediço que os contratos 

temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma 

excepcional de contratação para prestação de serviço público, haja vista 

que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente a 

necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos 

cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de 

provimento em comissão e a contratação temporária, em caso de 

excepcional interesse público, senão vejamos: Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; O § 2º do 

artigo supramencionado estabelece que “A não observância do disposto 

nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade 

responsável, nos termos da lei.” O art. 37, IX, da CF estabelece que “IX – a 

lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.” Tal 

contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em 

vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de 

concurso público ou estatutário. Extrai-se dos autos que a parte autora foi 

contratada temporariamente pelo MUNICIPIO DE JACIARA, em contratos 

sucessivos, no período de 30/08/2013 a 30/08/2018. A renovação 

sucessiva dos contratos em detrimento da realização de concurso público 

ofende a excepcionalidade que autoriza a contratação prevista no art. 37, 

IX, da CF, de forma que evidentemente nula tal contratação. Sobre o tema, 

o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do ARE 

646000, posteriormente substituído pelo processo RE 1066677, no qual se 

discute o tema 551 – “Extensão de direitos dos servidores públicos 

efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender 

necessidade temporária e excepcional do setor público.” No entanto, a 

Corte ainda não julgou o mencionado Recurso Extraordinário. Dessa forma 

enquanto não fixados parâmetros sobre a extensão dos direitos, vigem as 

regras gerais da contratação temporária fixadas na Constituição Federal, 

na lei autorizadora do ente público contratante, nas regras do contrato e 

na jurisprudência da própria Corte Constitucional que já se manifestou 

pontualmente sobre a legalidade do pagamento de algumas verbas. No 

entanto, o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço, preleciona: “É devido o depósito do FGTS 

na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado 

nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

quando mantido o direito ao salário.” O Supremo Tribunal Federal já 

reconheceu a repercussão geral sobre o tema, no sentido de que são 

devidos o saldo de salário e o levantamento de saldo de FGTS nas 

hipóteses de contratação temporária: “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RE RECURSO EXTRAORDINÁ-RIO 705.140 RIO GRANDE DO 

SUL) (Grifei) Ademais, o acórdão deste Recurso Extraordinário declara 

expressamente que: “5. É de se confirmar, portanto, o acórdão recorrido, 

adotando-se a seguinte tese, para fins de repercussão geral: A 

Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, 

§ 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos 

válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.” (Grifei). No mesmo 

sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – 

CONTRATO TEMPORÁRIO – ZELADORA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – 

VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE 

AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – VERBAS PREVISTAS NA 
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CLT – INEXIGÍVEIS – ATO NULO NÃO GERA DIREITOS – RECURSO 

DESPROVIDO. A contratação por tempo determinado para atendimento de 

necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS (Tema 916 do STF). Não há que falar em direito à 

percepção de quaisquer verbas rescisórias de natureza trabalhista. (N.U 

0010017-53.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 

17/03/2020) (Grifei) Dessa forma, considerando o vínculo precário e 

excepcional da parte autora com a administração por regime especial de 

contratação temporária, de natureza jurídico-administrativa distinta da 

celetista, não faz jus a nenhuma verba trabalhista. É dizer, a 

improcedência do pleito de pagamento de indenizações natalinas, 

recebimento de férias + 1/3, é medida de rigor. Todavia, é devido o 

pagamento do correspondente ao que o empregador deveria ter recolhido 

a título de FGTS (8%), com fundamento no disposto da Lei 8.036/90, com a 

interpretação feita pelo STF. Desta forma, deve a parte demandada ser 

compelida no pagamento de FGTS, fixado em 8% (oito por cento), sobre a 

remuneração devida da parte autora, referente ao período de 30/08/2013 

a 30/08/2018. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente 

PROCEDENTES os pedidos da exordial, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de: 1 – declarar a nulidade dos contratos firmados entre as partes, por 

ausência dos requisitos do art. 37, IX, da CF; 2 – reconhecer de ofício a 

prescrição do período anterior a 30/08/2013, nos termos da 

fundamentação supra; e 3 – condenar a parte ré Município de Jaciara a 

pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta 

(correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador 

a título de FGTS), acrescidos de juros moratórios calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 

nº 11.960/09, desde a citação, e, com a correção monetária pelo mesmo 

índice até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 

c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001710-64.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO DE LIMA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001710-64.2019.8.11.0010. REQUERENTE: EDEVALDO DE LIMA 

MIRANDA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Ação proposta 

por EDEVALDO DE LIMA MIRANDA, em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., 

a qual encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Analisando 

detidamente os autos, verifico que houve sucesso na satisfação do 

presente cumprimento de sentença, já tendo sido realizado o depósito do 

montante da condenação pela parte executada (id 31386810), bem como a 

concordância dos valores pela parte exequente, a qual requer a 

expedição do competente alvará judicial (id 31459426). No caso, restando 

demonstrada de forma inequívoca a satisfação da medida pretendida 

pelas partes, a extinção do feito é medida de rigor. DISPOSITIVO Dessa 

forma, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 924, II e 925, ambos do CPC. Considerando os depósitos realizados 

no id 31386810, determino a expedição de ofício ao FUNAJURIS solicitando 

a conversão do valor recolhido em depósito nos autos pertinentes. Após, 

liberem-se os valores à parte Exequente conforme requerido na petição de 

id 31459426. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001344-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILMA BARBOSA LUZ (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente do Fundo Municipal da Previdência Social - Prev Jaci 

(TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS OAB - MT25690/O (ADVOGADO(A))

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT10350-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAIMUNDO ESTEVES OAB - MT0007255A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001344-25.2019.8.11.0010. TESTEMUNHA: SILMA BARBOSA LUZ 

TESTEMUNHA: GERENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

- PREV JACI Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por SILMA BARBOSA LUZ, em desfavor de FUNDO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

JACIARA – PREV – JACI. Relata a parte autora que é servidora pública 

municipal, tendo requerido aposentadoria especial junto a PREV-JACI, o 

qual fora negado em virtude da ausência do laudo PPP (Perfil 

Profissiográfico Previdenciário) e LTCAT (Laudo Técnico de Condições 

Ambientais), requerendo ao final que a parte ré seja compelida a conceder 

a aposentadoria especial, bem como indenização de danos morais. Tutela 

de urgência deferida. Alega a parte reclamada que houve a concessão da 

aposentadoria em 03/10/2019, conforme Portaria nº. 118/2019, publicada 

no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso, pugnando ao 

final pelo reconhecimento da perda do objeto. É o breve relato. Decido. 

MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte 

autora faz jus a concessão da aposentadoria especial. No presente caso, 

a própria parte reclamada admite que a parte autora faz jus a concessão 

da aposentadoria especial, bem como de que a mesma já fora concedida 

em 01/10/2019, conforme se infere do documento de id 28769492 - Pág. 2. 

Logo, deve a parte ré ser compelida em conceder a aposentadoria 

especial, cujos efeitos já exauriram. DO DANO MORAL De outro tanto, 

acerca do aventado dano moral, tenho que esse NÃO se mostra presente. 
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Incumbe a parte reclamante provar os fatos constitutivos de seu direito, 

nos termos do art. 373, I, do CPC. Da análise detida dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante não conseguiu satisfatoriamente provar os fatos 

constitutivos do seu direito, bem como não fez prova do que afirmou com 

a exordial. Com efeito, não se vislumbra dos elementos carreados aos 

autos a presença de qualquer agressão à honra da parte autora, sendo 

certo que o só fato da parte ré não ter concedido a aposentadoria 

especial, ante a ausência do PPP e LTCAT, pelo fato que se sucedeu, não 

é bastante para embasar uma condenação da parte ré na ordem 

extrapatrimonial. Vale dizer que, embora a responsabilidade da parte 

reclamada seja objetiva, tal não acoberta por lógica a existência do dano 

moral que deveria ser demonstrado pelo agente lesado. Dessa forma é 

que entendo inexistente o dano moral passível de reparação, porquanto 

não ultrapassou, nesse aspecto, o mero dissabor de sofrer a cobrança. 

Nesta esteira, é oportuno trazer à reflexão as ponderações de CAIO 

MÁRIO DA SILVA PEREIRA: “para a determinação da existência do dano, 

como elemento objetivo da responsabilidade civil, é indispensável que haja 

ofensa a um bem jurídico”. Ora, nosso meio social nos projeta alguns 

incômodos, estamos todos fadados a estes. Não é qualquer importunação 

que deve ensejar uma reparação, principalmente quando observamos que 

não houve inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO. 

MAGISTÉRIO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL. 

REVISÃO. GRATIFICAÇÃO DE UNIDOCÊNCIA. INCORPORAÇÃO. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DANO MORAL E MATERIAL NÃO 

COMPROVADOS – ART. 373, I DO CPC DE 2015. I - A adstrição da 

Administração Pública ao princípio da legalidade, nos termos do caput do 

art. 37, da Constituição da República. II - Tendo em vista o preenchimento 

dos requisitos para a aposentadoria especial – cinquenta anos idade e 25 

de contribuição -, na data do primeiro pedido na via administrativa – 

24.04.2009 -, evidenciado o direito à revisão do ato de concessão. III – 

Demonstrado o direito à percepção da gratificação da unidocência, 

quando do ato de concessão de aposentadoria, a indicar à incorporação 

aos proventos, na forma do art. 70, §4º da Lei Estadual nº 6.672/74. IV - A 

responsabilidade nos danos causados a terceiros - art. 37, § 6º da 

Constituição da República -, pressupõe a comprovação do nexo de 

causalidade entre o ato indigitado e o dano sofrido. Nesse contexto, não 

comprovado de forma cabal o abalo psicológico apto a ensejar a 

indenização por danos morais pretendida. V - Por fim, no mesmo sentido, 

não evidenciado o nexo causal entre as ligações telefônicas e o objeto da 

presente ação, ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC de 

2015. Apelações desprovidas. (Apelação Cível, Nº 70076504398, Terceira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, 

Julgado em: 11-02-2019) Assim, ante a ausência de comprovação dos 

alegados danos extrapatrimoniais ocorridos, a improcedência de tal pleito 

é medida de rigor. DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de condenar a parte reclamada em conceder a aposentadoria especial em 

favor da parte autora, cujos efeitos já exauriram. Julgo improcedente o 

pedido de indenização de danos morais, nos termos da fundamentação 

supra. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000249-23.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

L. DE FATIMA DOS SANTOS COMERCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS OAB - 932.052.601-04 

(REPRESENTANTE)

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO OAB - MT18850/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000249-23.2020.8.11.0010. REQUERENTE: L. DE FATIMA DOS SANTOS 

COMERCIO REPRESENTANTE: LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO Vistos, 

Trata-se de processo movido por L. DE FATIMA DOS SANTOS COMERCIO, 

em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada (id 29789656), apesar de cientificada 

da assentada, ficando evidenciando-se o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. Outrossim, em que pese a 

alegação da parte demandante, verifica-se que houve a intimação via 

sistema eletrônico, ocorrida em 07/02/2020, conforme abaixo: Intimação 

(4135958) L. DE FATIMA DOS SANTOS COMERCIO Expedição eletrônica 

(07/02/2020 13:40:08) O sistema registrou ciência em 17/02/2020 23:59:59 

Prazo: sem prazo É dizer, a parte reclamante, através de seu patrono, 

fora intimada a comparecer na assentada, de modo que não 

comparecendo ao ato, a extinção do feito é medida de rigor. Ademais, 

inexiste qualquer nulidade a ausência de publicação da intimação no Diário 

da Justiça Eletrônico, vez que fora realizada a intimação eletrônica pelo 

sistema PJE, conforme certidão de id 31493531. Nesse sentido é o 

entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: E M 

E N T A AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU 

ARGUIÇÃO DE NULIDADE - INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA DE 

JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO NO DJE - 

INCOMPATIBILIDADE SISTÊMICA - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EXPEDIDA NO 

SISTEMA PJE - AUSÊNCIA DE NULIDADE - AGRAVO INTERNO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1- Em que pese a ausência de publicação da intimação 

no Diário da Justiça Eletrônico, não há que se falar em nulidade, pois 

houve expedição de intimação eletrônica pelo sistema PJE . 2- Agravo 

interno conhecido e não provido. (N.U 1000803-24.2016.8.11.0001, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019) O Enunciado nº 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” Assim, tenho que a extinção do 

presente feito é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte reclamante no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003021-90.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE JESUS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))
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RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003021-90.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE MARCIO DE JESUS DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A., FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por JOSE MARCIO DE JESUS DO NASCIMENTO, em face de 

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. e FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO. Relata a parte autora que renegociou e pagou os débitos 

em aberto junto a primeira parte ré, referente cessão de crédito realizado 

pela segunda parte demandada, porém, que por sua vez não realizaram a 

baixa de tais débitos junto aos órgãos de proteção ao crédito, requerendo 

assim a declaração de inexistência do débito, bem como indenização de 

danos morais. Tutela de urgência deferida. Em contestação alega a parte 

reclamada IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S.A, em síntese, preliminar de ausência de interesse 

processual, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a realização 

de cessão de crédito, bem como que o débito apontamento negativo não 

se refere ao débito da negociação, inexistindo dever de indenizar, ante a 

ausência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. Alegou a parte ré BANCO ITAUCARD S.A, em 

síntese, ajuizamento da ação antes da resposta administrativa, bem como 

ausência de localização do pagamento e inexistência de danos materiais e 

morais, pleiteando a improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de ausência de condição da ação 

suscitada pela primeira parte demandada, sob o fundamento de falta de 

interesse processual, tendo em vista a previsão constitucional do princípio 

da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, a busca ou exaurimento da via 

administrativa não é requisito indispensável a propositura da ação, ante a 

necessidade que a parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão 

amparada. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é saber se a parte autora realizou a quitação de 

seus débitos junto a parte ré, bem como se houve alguma ressalva quanto 

aos débitos adimplidos. Em detida análise dos autos, verifica-se que a 

parte autora trouxe com a exordial o comprovante de pagamento dos 

débitos, conforme se infere do documento de id 26312421. Ademais, 

infere-se do documento de id 26312424, que a parte ré IRESOLVE emitiu 

carta de quitação dos débitos, os quais possuem origem na cessão 

realizada pela parte demandada FINANCEIRA ITAU CBD S.A. Outrossim, 

em que pese a alegação das partes rés de que os débitos negociados não 

se referem a aqueles levados a registro negativo, verifica-se da carta de 

quitação a inexistência de qualquer ressalva quanto a existência de outras 

pendências. É dizer, a carta emitida pela parte reclamada IRESOLVE, 

imbuiu na parte autora a convicção de que todos os débitos estavam 

sendo negociados, vez que dá plena quitação as dívidas da parte autora e 

seu CPF, não havendo se falar em débitos remanescentes. No mesmo 

sentido, verifico da peça de resistência trazida pela ré IRESOLVE, que 

esta se limita a afirmar se tratar de débito referente contrato não quitado, 

contudo, sequer conseguiu esclarecer a origem e composição dos 

débitos, ao passo que a parte demandada FINANCEIRA ITAU CBD S.A, tão 

somente afirmou que não foi possível a localização em seu sistema, 

quanto ao pagamento da renegociação realizada pela parte autora. Assim, 

tenho que restou incontroverso nos autos que houve a negociação dos 

débitos junto as partes rés, que por sua vez não realizaram a baixa dos 

apontamentos restritivos em nome da parte autora. Assim, conforme 

preceitua o Art. 374, III, do CPC, não dependem de prova os fatos 

admitidos no processo como incontroversos, como ocorreu no presente. 

Quanto ao prazo para a realização da exclusão da dívida junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, a Corte Cidadã fixou o seguinte entendimento 

sumular, vejamos: Súmula 548 - Incumbe ao credor a exclusão do registro 

da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 

cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. (Grifei) 

No caso em tela, de acordo com os documentos carreados nos autos, não 

há qualquer dúvida de que o nome da parte demandante permaneceu no 

rol dos inadimplentes por tempo excessivo, uma vez que já adimplente seu 

CPF continuou negativado por vários meses. Assim, tenho que 

efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez que, as partes 

reclamadas mantiveram a inclusão do nome da parte autora nos órgãos 

restritivos de crédito, referente débito adimplido. Deste modo, entendo que 

assiste razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação de baixa 

da inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao 

crédito (SPC/SERASA), em tempo hábil. No entanto, prevalece no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral 

sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura “in re 

ipsa”, ou seja, independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 
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2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a comprovação da 

quitação dos débitos, a declaração de inexistência dos mesmos é medida 

que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a tutela 

de urgência deferida nos autos, declarando inexistentes os débitos 

discutidos na presente demanda; 2 – condenar as partes reclamadas, 

solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001421-44.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Considerando o artigo 11 da Resolução CJF 458/2017, onde determina que 

antes da assinatura/autorização pelo Magistrado das requisições de 

pagamento, as partes deverão ser intimadas do seu inteiro teor. Desta 

forma, promovo a INTIMAÇÃO das partes da expedição das respectivas 

requisições de pagamento (RPV) anexo aos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75361 Nr: 3840-59.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribeiro Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o beneficiário JOSE RIBEIRO GOMES encontra-se com sua 

situação cadastral irregular junto a Receita Federal do Brasil, não sendo 

possível a assinatura da requisição. Desta forma, promovo a intimação do 

advogado(a)da parte autora para que promovo sua regularização, 

devendo ser informada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73810 Nr: 3095-79.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudelina Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o artigo 11 da Resolução CJF 458/2017, onde determina 

que antes da assinatura/ autorização do magistrado nas requisições de 

pagamento, as partes deverão ser intimadas do inteiro teor do ofício 

requisitório, promovo a INTIMAÇÃO das partes da expedição do RPV em 

anexo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000127-54.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1000127-54.2018.8.11.0018. REQUERENTE: 

APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: LUCIANO RIBEIRO DOS 

SANTOS Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela fundada na 

incapacidade do interditando Luciano Ribeiro dos Santos, em razão de 

além de surdo-mudo, sofre com sequelas de uma fratura na coluna 

vertebral, circunstâncias que o impossibilitam de realizar os atos da vida 

civil plenamente. A Petição Inicial veio instruída com os documentos 

necessários. A inicial foi recebida (id 12449072) momento em que deferiu 

a liminar e nomeou o genitor do interditando Sr. Aparecido Ribeiro dos 

Santos. Designada audiência esta foi realizada momento em que foram 

ouvidas as partes simultaneamente. Laudo pericial juntado aos autos id. 

14853516 . A Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial do 

interditando, momento em que apresentou contestação, requerendo em 

decorrência do laudo pericial, que seja declarado a incapacidade relativa 

do interdito. Estudo Psicossocial juntado id. 22480892 . O Ministério Público 

se manifestou para que seja decretada a interdição de Luciano Ribeiro dos 

Santos, com a consequente nomeação de seu genitor, Aparecido Ribeiro 

dos Santos, como curador definitivo. É o Relatório. Fundamento e Decido. 

Pois bem. Sabe-se que, embora todas as pessoas, ao nascerem, se 

tornam capazes de adquirir direitos, nem todas têm a chamada capacidade 

de fato para exercê-los, adquirindo assim capacidade limitada, ou, ainda, 

embora nasçam com plena faculdade de exercerem a capacidade de fato, 

ao longo da vida podem vir a perder essa capacidade, em razão de 

acontecimentos subsequentes que lhes afetem o discernimento, por 

variadas razões. O absolutamente incapaz somente poderá praticar atos 

da vida civil, em especial aqueles que importem em oneração ou alienação 

de patrimônio, por meio de seu representante legal, sob pena de nulidade 

(CC artigo 166, I). O artigo 1767, do CC preconiza a sujeição à curatela 

daqueles que por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade, confira-se: Art. 1767 – Estão sujeitos a curatela: Inciso I – 
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Aqueles que por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade. No caso em análise, durante entrevista realizada com o 

interditando, foi possível constatar a dificuldade deste, bem como os 

documentos juntados aos autos, chegou-se à conclusão de que ele é 

incapaz para gerir os atos da vida civil. Em que pese o perito constar que 

a incapacidade é relativa, ressalto o relatado em cota ministerial 

(...)consignou a existência de distúrbio ou doença de ordem mental e 

incapacidade de exercício solo dos atos da vida civil, sendo certo que o 

documento juntado ao ID 12414619 – pág. 1 comprova que o interditando 

não é alfabetizado e o estudo psicossocial realizado de que ele tem 

também limitações físicas(...). Segue o relatado no estudo psicossocial: 

“(...)Há dois anos sofreu um acidente quando andava de bicicleta, que o 

deixou com dificuldades para se locomover. Usa cadeira de rodas e 

necessita de auxílio para fazer a higiene pessoal (tomar banho, trocar de 

roupa, uso do banheiro para as necessidades fisiológicas). A fisioterapia 

foi suspensa, pois está com começo de hérnia de disco. Faz uso dos 

medicamentos Milgamma 150 mg, indicado para o tratamento de 

polineuropatia (distúrbio neurológico que ocorre vando simrultaneamente 

nervos periféricos por todo o corpo começam a não funcionar 

corretamente) e Dorene — pregabalina 75 mg, indicado para o tratamento 

da dor neuropática (dor devido à lesão e/ou mau funcionamento dos 

nervos e/ou sistema nervoso. Os medicamentos são adquiridos com 

recursos próprios. Faz acompanhamento médico com neurologista (...)”. 

Leciona o eminente doutrinador Alexandre Freitas Câmara que “a 

interdição é, pois, a via processual adequada para, reconhecendo-se a 

incapacidade, instituir-se a curatela do interdito”. Garante-se, desta forma, 

com mais eficácia, a proteção do deficiente físico ou mental, criando 

mecanismos que coíbam risco de violência a sua pessoa. Assim, diante 

dos fatos narrados e do decurso do prazo decorrido entre a propositura 

da ação sem uma medida cabível, bem como parecer favorável do 

Ministério Público adoto como suficientes para decidir, as provas 

carreadas ao feito como completo e suficiente, que guarda perfeita 

harmonia com as impressões colhidas do interditando por ocasião da 

audiência, e estudo psicossocial, bem como a perícia médica, tudo com 

fundamento nos artigos 370 e 371, ambos do CPC. Ante o exposto e em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

iniciais confirmando a Liminar deferida e DECRETO A INTERDIÇÃO de 

Luciano Ribeiro dos Santos, declarando-o absolutamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil no tocante a atos relacionados 

aos direitos de natureza patrimonial e negocial, na forma do art. 4º, inciso 

II, c/c art. 1767, inciso, ambos do CC, art. 753 do CPC e art. 84 da Lei 

13.146/2015,e assim, NOMEIO como curador seu genitor, o Sr. Aparecido 

Ribeiro dos Santos. Assim, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Em 

obediência ao artigo 755, § 3º, do CPC, e artigo 29, V, da Lei 6.015/73, 

após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação da 

presente ao registro civil e PUBLIQUE-SE na imprensa local e no órgão 

oficial. COMUNIQUE-SE à Justiça Eleitoral para fins de cancelamento de 

inscrição, nos termos do artigo 15, inciso II, da CF/88. Expeça-se 

mandado, ao Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do 

assento de nascimento da interditando. Sem custas, eis que beneficiário 

da Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO 

e cumpridas todas as determinações constantes da presente, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento 

dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO COMO TERMO de COMPROMISSO, MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA, e OFÍCIO no que couber, 

priorizando a comunicação de forma eletrônica. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001002-24.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE SCHEFFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIELE SCHEFFER DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1001002-24.2018.8.11.0018. REQUERENTE: 

CLARICE SCHEFFER REQUERIDO: JANIELE SCHEFFER DOS SANTOS 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição fundada na incapacidade da 

interditanda Janiele Scheffer dos Santos, alegando que esta apresenta 

sequelas de paralisia cerebral, com subtipo diplégica e comprometimento 

dos membros superiores e inferiores, que a impossibilitam de realizar os 

atos da vida civil plenamente. A Petição Inicial veio instruída com os 

documentos necessários. A inicial foi recebida (id 15387589 ) momento em 

que deferiu a liminar e nomeou a genitora da interditanda Sra. Clarice 

Scheffer como sua curadora provisória. Designada audiência esta foi 

realizada momento em que ouviu-se a interditanda. Laudo pericial juntado 

aos autos id. 21424194 . A Defensoria Pública foi nomeada como curadora 

especial da interditanda, momento em que apresentou contestação, 

requerendo a improcedência da demanda. Estudo Psicossocial juntado id. 

29748468 . A parte autora impugnou a contestação. O Ministério Público 

se manifestou pelo indeferimento do pedido inicial. É o Relatório. 

Fundamento e Decido. Presentes estão os pressupostos processuais e as 

condições da ação, pelo que possível se faz a análise do mérito. A ação 

de interdição serve para que seja reconhecida judicialmente a causa 

geradora da incapacidade. A lei 13.146/2015, que institui o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, trouxe grandes mudanças estruturais e 

funcionais na antiga teoria das incapacidades, revogando disposições do 

Código Civil, e um dos grandes méritos dessa lei foi desatrelar os 

conceitos de incapacidade civil e deficiência, pois o simples fato de uma 

pessoa humana ter algum tipo de deficiência, por si só, não é bastante 

para caracterizar uma incapacidade jurídica. Dispõe o artigo 4 do CC: Art. 

4, do CC: São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os 

exercer: I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II - os 

ébrios habituais e os viciados em tóxico; III - aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; IV - os 

pródigos Ainda, o artigo 1767, do CC preconiza o que segue: Art. 1767 – 

Estão sujeitos a curatela: Inciso I – Aqueles que por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade. Portanto, apenas as 

pessoas com deficiência que NÃO PUDEREM EXPRIMIR SUA PRÓPRIA 

VONTADE é que serão consideradas incapazes. No caso dos autos, em 

que pese a Sra. Janiele alegar que possui sequelas de paralisia cerebral, 

com subtipo diplégica e comprometimento dos membros superiores e 

inferiores, que a impossibilitam de realizar os atos da vida civil plenamente, 

o laudo pericial bem como o estudo psicossocial realizado, dizem ao 

contrário, além de que, nos autos não foram juntados nenhum documento 

capaz de conferir o alegado pela parte. No Laudo Pericial, foi constatado 

que a interditanda não sofre de distúrbio ou doença mental, possuindo 

habilidades motoras fino-adaptativa - pessoal - social e linguagem 

(voembulário expressivo a receptivo) normais, sendo que esta possui uma 

Sequela da Paralisia Cerebral do tipo Diplegia Espástica, com defioits 

posturais, do equilíbrio e da marcha, assim, sua incapacidade decorre de 

uma limitação física, sendo da cintura para baixo. Segue entendimento 

Jurisprudenciais: “APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CAPACIDADE CIVIL 

EXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. Considerando 

que a prova pericial atesta a capacidade da ré para gerir os atos da vida 

civil, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de 

interdição. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077501013, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira 

Lins Pastl, Julgado em 06/12/2018). (TJ-RS - AC: 70077501013 RS, 

Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 06/12/2018, 

Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

10/12/2018)”. “APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA.INTERDIÇÃO. CAPACIDADE CIVIL EXISTENTE. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. 1. Estatui o art. 370 do CPC 

que compete ao juiz, ao exercer o poder instrutório que lhe é dado, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias, podendo dispensar as 

provas que entender desnecessárias para o deslinde da causa e, 

consequentemente, para formar seu convencimento. Desnecessidade de 

complementação da perícia para fins de aferição da capacidade laboral. 

Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a prova pericial atesta a 
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capacidade do réu para gerir os atos da vida civil, deve ser mantida a 

sentença de improcedência do pedido de interdição. PRELIMINAR 

REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70079218798, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira 

Lins Pastl, Julgado em 21/03/2019). (TJ-RS - AC: 70079218798 RS, 

Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 21/03/2019, 

Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

29/03/2019)”. “QUARTA CÂMARA CÍVEL E M E N T A: Apelação. 

Interdição. Improcedência. I - Interdição constitui medida judicial extrema de 

proteção com o fito de resguardar a dignidade daqueles que por si só não 

possuem discernimento, no todo em parte, para a prática dos atos da vida 

civil. II - Estudo Social revela que o Interditando atravessa dificuldade 

financeira, de modo a sugerir a realização de Audiência, em cujo ato 

processual o Douto Juízo a quo enfatizou que pela impressão pessoal, 

não se constatou déficit de cognição por parte do Apelado. III - Laudo de 

Avaliação Psiquiátrica elucidou que o Recorrido se apresenta lúcido, 

orientado, coerente, sem limitação comportamental, concluindo, que não há 

enfermidade para interdição. IV - Finda a instrução probatória, fácil é 

perceber que o Interditando não se enquadra nas hipóteses do artigo 

1.767 do Código Civil, a justificar a interdição postulada. V - Apesar de não 

haver provas de que o Recorrido faça uso de qualquer tipo de substância 

entorpecente, tal fato por si só não autoriza a interdição pleiteada, sendo 

desnecessária a realização de exame laboratorial. VI - Conclusão acerca 

da capacidade do Apelado foi constatada através e impressão pessoal do 

Magistrado e perícia judicial médica, restando evidente, que o Interditando 

não se encontra acometido de doença mental ou de qualquer outro 

transtorno, que o impeça de exercer com plenitude os atos da vida civil ou 

mesmo de reger sua pessoa e seus bens. VII - Frente à improcedência da 

pretensão de Interdição, não há o que se falar em curatela definitiva. VIII - 

Não acolhimento do pleito vestibular, conduz a extinção do processo com 

análise do mérito. Inteligência do inciso I do artigo 487 do atual CPC. 

Nulidade da R. Sentença não caracterizada. IX - R. Julgado hostilizado 

merecendo prestígio. X - Negado Provimento. (0017747-57.2016.8.19.0014 

- APELAÇÃO 1ª Ementa Des(a). REINALDO PINTO ALBERTO FILHO - 

Julgamento: 31/01/2018)”. Ressalto o relatado em cota ministerial (...)em 

que pese alegar a requerente que a interditanda é incapaz de exercer os 

atos da vida civil em decorrência de sequelas de paralisia cerebral, não 

acompanhou a exordial qualquer laudo indicativo de tal incapacidade, 

limitandose os documentos juntados a prescrever exames, medicamentos 

e acompanhamentos fisioterapêutico(...). Segue o relatado no estudo 

psicossocial: “(...)Janiele relatou que devido a sequelas de paralisia 

infantil, tem dificuldades para andar. Realizou atendimento psicológico 

devido a depressão, por determinado período, no PSF do Jardim América; 

a aproximadamente quatro meses recebeu alta. Todos os meses passa 

por acompanhamento médico na referida Unidade de Saúde. Faz uso dos 

medicamentos Risperidona 3 mg, indicada para a esquizofrenia ou para o 

tratamento de outros distúrbios psicóticos, no tratamento de sintomas 

como alucinações, delírios, distúrbios do pensamento, pobreza de 

diszurso, agressividade, desconfiança, isolamento emocional e social, 

sendo meio comprimido por dia e, do medicamento manipulado Passiflora, 

composto por Allata 100mg, Salix Alba 50 mg e Camomila 100 mg, sendo 

um comprimido à noite. A genitora é quem compra e, administra os 

medicamentos. Aproximadamente, são gasto R$ 80,00 mensais. Clarice 

relatou que Janiele sofre de paralisia cerebral desde o nascimento, 

nasceu prematura. Começou a andar quando tinha 6 anos de idade. Aos 

13 — 14 anos andava e, caia muito. Fez fisioterapia por aproximadamente 

dez anos; dos 5 aos 15 anos de idade. Disse ainda que Janiele faz sua 

higiene pessoal sozinha, porém precisa de ajuda para se vestir, não anda 

na rua sozinha, devido à dificuldade em se locomover, às vezes auxilia 

nas tarefas domésticas, limpando a casa(...)”. Em verdade, ainda que se 

verifiquem dificuldades desta a realização de atividades cotidianas, dúvida 

não há de que a incapacidade para os atos da vida civil não se confunde 

com dificuldade para exercê-los, sendo, de fato, não necessária a sua 

interdição neste momento. Ante o exposto e em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais revogando 

a curadoria provisória anteriormente deferida, eis que a interditanda tem 

capacidade de exprimir sua própria vontade, não se enquadrando nas 

hipóteses de incapacidade previstas em lei. Assim, JULGO EXTINTO o 

feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas, eis que beneficiário da Justiça 

Gratuita. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e 

cumpridas todas as determinações constantes da presente, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Ciência ao Ministério Público e a 

Defensoria Pública. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Considerando a 

Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do 

Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO 

TERMO de COMPROMISSO, MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA 

PRECATÓRIA, e OFÍCIO no que couber, priorizando a comunicação de 

forma eletrônica. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000985-51.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA FARTO CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

EM ANEXO CERTIDÃO COM ENDEREÇO DA AUTORA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000109-62.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR DEPOLIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 2ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  S Ó C R A T E S  M E N D E S  P R O C E S S O  n. 

1000109-62.2020.8.11.0018 Valor da causa: R$ 14.780,22 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Bancários]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: EDENIR DEPOLIS DOS SANTOS Endereço: Rua 

Irma Lucianete, 29, Casa, Joao de Barro I, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, andar10,11,13,14, bloco 01, 

02, salas 101,102,112, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04543-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do Patrono da parte 

autora para que apresente impugnação à contestação juntada, no prazo 

legal. JUARA, 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001599-90.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA BATISTA PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 2ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  S Ó C R A T E S  M E N D E S  P R O C E S S O  n. 

1001599-90.2018.8.11.0018 Valor da causa: R$ 11.448,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: EDNA BATISTA PAES Endereço: Rua Marilia, 774-S, centro, 

JUARA - MT - CEP: 78575-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Endereço: AC SINOP, AVENIDA JULIO 

CAMPOS, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-970 Certifico que 

apelação foi apresentada tempestivamente, assim, intimo a parte autora 

para contrarrazoar o recurso, dentro do prazo legal. JUARA, 24 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000140-82.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO JUNIOR BERGAMASCHI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 2ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 I N T I M A Ç Ã O Intimar Patrono da 

parte autora para que providencie a juntada aos autos do comprovante de 

pagamento da diligencia para cumprimento do mandado, no prazo legal. 

Devendo ser emitida a guia junto ao site do TJMT, link “emissão de guias 

online”. Juara MT, 24 de abril de 2020 Sueli Aparecida Mileski - Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001420-59.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DECISÃO Processo: 1001420-59.2018.8.11.0018. AUTOR(A): 

GILDETE EVANGELISTA DA SILVA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos etc; Determino a notificação do requerido, através de seu 

advogado constituído nos autos, para que no prazo de 15 dias se 

manifeste acerca da petição derradeira da parte requerente, que pleiteou 

o sequestro dos valores a título de astreintes, bem como que comprove o 

cumprimento da liminar, sob pena do sequestro de valores. CUMPRA-SE 

JUARA, 17 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000466-13.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY ANDRESSA FIGUEIREDO CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000466-13.2018.8.11.0018. 

EXEQUENTE: GISELY ANDRESSA FIGUEIREDO CASTRO EXECUTADO: OI 

BRASILTELECOM DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença 

proposto por GISELY ANDRESSA FIGUEIREDO CASTRO em face de OI 

S/A, qualificados nos autos. Recebido o cumprimento de sentença a parte 

executada manifestou concordância com o valor apresentado pela parte 

exquente. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Conforme interpretação conjunta dos ofícios 604/2018/OF, do juízo da 

recuperação judicial e 33/2018-DAP, os processos em que as empresas 

do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos: se 

o fato gerador for constituído até 21/06/2016, o crédito é concursal, se 

constituído após essa data, é extraconcursal. Por fato gerador, 

entende-se a data em que o crédito se tornou líquido, ou seja, em que 

decorridos os prazos da ré para se insurgir contra o valor apontado pelo 

autor no pedido de cumprimento de sentença. A sentença transitou em 

julgado na data de 20/02/2019 (f. 125), posterior, portanto, à data do 

pedido de recuperação judicial ocorrida em 20/06/2016, não se 

submetendo à recuperação judicial em razão da sua natureza 

extraconcursal. Tratando-se, de crédito extraconcursal, a correção se dá 

até a data do pagamento, devendo o juízo de origem expedir ofício ao juízo 

da recuperação judicial, comunicando a necessidade do pagamento da 

dívida. Tudo porque, nesse caso, resta inviabilizada qualquer constrição 

pelo juízo de origem, sob pena de acabar prejudicando o próprio plano de 

recuperação judicial. Neste sentido: FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

REJEITADA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

As informações extraídas dos autos apontam que o fato gerador do dano 

moral ocorreu em 09 de fevereiro de 2017, data da fatura em aberto, 

emitida e indicada pela própria recorrente em sua contestação. Porque o 

fato gerador é posterior a 20 de junho de 2016, data da recuperação 

judicial, o crédito enquadra-se na categoria extraconcursal, não se 

sujeitando à recuperação judicial. Agravo não provido. (TJ-SP - AI: 

20659600520198260000 SP 2065960-05.2019.8.26.0000, Relator: Sandra 

Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 24/05/2019, 12ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 24/05/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE 
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SENTENÇA. OI S.A. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CRÉDITOS CONCURSAIS E EXTRACONCURSAIS. I. Conforme 

interpretação conjunta dos ofícios 613/2018/OF, do juízo da recuperação 

judicial e 093/2016 /CGJ e 042/2018/CGJ, com a realização da 

assembleia-geral de credores em 19/12/2017, os processos em que as 

empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites 

distintos: se o fato gerador for constituído até 21/06/2016, o crédito é 

concursal, se constituído após essa data, é extraconcursal. Por fato 

gerador, entende-se a data em que o crédito se tornou líquido, ou seja, em 

que decorridos os prazos da ré para se insurgir contra o valor apontado 

pelo autor no pedido de cumprimento de sentença. II. Cuidando-se de 

crédito concursal, deverá ser atualizado até 21/06/2016 e emitida certidão 

pelo juízo de origem, para que o credor se habilite nos autos da 

recuperação judicial, com a extinção do processo, exceto se, no juízo de 

origem, tiver ocorrido depósito voluntário pelo credor, com trânsito em 

julgado da impugnação até 21/06/2016, hipótese em que, nos termos do 

Ofício-circular 042/2018/CGJ, permite-se a expedição de alvará com 

levantamento do valor depositado pelo credor. III.... Tratando-se, porém, de 

crédito extraconcursal, a correção se dá até a data do pagamento, 

devendo o juízo de origem expedir ofício ao juízo da recuperação judicial, 

comunicando a necessidade do pagamento da dívida. Tudo porque, nesse 

caso, resta inviabilizada qualquer constrição pelo juízo de origem, sob 

pena de acabar prejudicando o próprio plano de recuperação judicial. IV. 

Hipótese dos autos em que o pedido de instauração da fase de 

cumprimento de sentença foi protocolado após o trânsito em julgado da 

sentença, sendo forçoso concluir que que a dívida somente tornou-se 

líquida após o dia 20/06/2016, de modo que se está diante de crédito 

extraconcursal. Assim, não há falar em novação do crédito, tampouco em 

habilitação deste nos autos da Recuperação Judicial, devendo ser 

observado, contudo, o disposto no ofício nº 613/2018/OF, expedido por 

aquele juízo. Agravo de instrumento desprovido. Unânime. (TJ-RS - AI: 

70080903792 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 

15/05/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 22/05/2019) grigo meu. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS INDEFIRO o 

pedido de bloqueio de valores via sistema Bacenjud e determino a 

expedição de oficio ao juízo da recuperação judicial processo nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, que tramita na 7ª Vara Empresarial da 

comarca da Capital, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para que 

efetue o pagamento do débito buscado nesta demanda. Intime-se e 

cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito-

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000837-40.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO das partes para manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca 

dos cálculos de ID 31513442. JUARA, 24 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000881-59.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO das partes para manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca 

dos cálculos de ID 31513442. ELAINE CRISTINA GAZETTA ALVES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, 

JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000588-89.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO das partes para manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca 

dos cálculos de ID 31522315. JUARA, 24 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000788-96.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO das partes para manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca 

dos cálculos de ID 31522570. JUARA, 24 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001372-66.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT3546/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO das partes para manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca 

dos cálculos de ID 31523016. JUARA, 24 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 99078 Nr: 6215-62.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdS, ANdS, PPMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE OLIVEIRA - 

OAB:3911, Claudia Felício Garcia - OAB:19.292, HARIADINY HALESSA 

DE ALMEIDA LOBATO - OAB:22992/O, Marcelo Felicio Garcia - 
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OAB:7297, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e em consonância com o parecer 

ministerial, indefiro os pedidos formulados pela defesa. Bem como, 

DETERMINO a permanência dos autos em Secretaria até o 

restabelecimento da situação de normalidade. Após, com a vinda das 

missivas expedidas, venham os autos conclusos para deliberação.Ciência 

ao Ministério Público e a Defesa.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 138487 Nr: 1084-04.2020.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson dos Santos, Douglas da Silva 

Valdivino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Everaldo de Souza 

Macedo - OAB:5347/B

 Vistos etc.

A preliminar aventada pela defesa é insubsistente, tendo em vista que o 

inquérito policial é um procedimento inquisitório, em que se busca 

averiguar as circunstâncias do crime, e conforme a doutrina majoritária, 

não há obrigatoriamente a observância do contraditório, que será 

garantido no processo penal.

Sendo assim, inquérito policial não se apresenta indispensável à 

propositura da ação penal, dada a sua natureza informativa, de maneira 

que eventuais irregularidades ocorridas na fase extrajudicial não teriam 

necessariamente o condão de macular a ação penal, em que novas 

provas são juntadas e todo o caderno processual é submetido ao crivo do 

contraditório, permitindo o exercício da ampla defesa.

Enfrentando tema, o egrégio TJMT assentou que “... A falta de intimação 

do Defensor Público para comparecimento ao interrogatório policial do 

paciente não constituiu vício no ato processual, mormente tendo em vista 

sua cientificação acerca dos seus direitos constitucionais, uma vez que o 

inquérito policial é procedimento meramente informativo que dispensa o 

contraditório”. (Habeas Corpus nº 0149446-41.2016.8.11.0000, 3ª Câmara 

Criminal do TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 23.11.2016, DJe 

28.11.2016).

Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), a 

designação de audiência é medida subsequente. Todavia, a 

Portaria-Conjunta 249/2020, estabelece medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do 

Estado de Mato Grosso.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS DETERMINO que o presente feito aguarde 

em cartório até o restabelecimento da situação de normalidade. Após, 

venham os autos IMEDIATAMENTE conclusos para designação de 

audiência de instrução, eis que se trata de réu preso.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 37/2020-CA   Altera em parte a Portaria n. 032/2020-CA que 

estabelece o funcionamento das atividades em regime de teletrabalho 

pelos servidores da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos termos que 

menciona.     A Excelentíssima Senhora Doutora HENRIQUETA FERNANDA 

CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, meritíssima Juíza de Direito, Diretora 

do Foro desta Comarca de Mirassol D’Oeste, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais e na forma da lei;Considerando a decisão 

exarada na Consulta CIA nº 0014148-38.2020 que autoriza o ingresso dos 

estagiários em regime de teletrabalho, com elaboração de plano de 

trabalho e acompanhamento pelo Gestor ou Juiz da respectiva Vara, e em 

caso de impossibilidade, permite a dispensa da prestação de serviços, 

com posterior compensação;Considerando que o servidor designado 

Distribuidor, Contador e Partidor que está realizando teletrabalho 

encontra-se sobrecarregado em suas atividades, acentuada pela 

implantação do PJE Criminal, e que necessita do ingresso do servidor 

Daniel Ricardo de Souza, para exercer as funções junto a Central de 

Distribuição;Considerando que o servidor Daniel Ricardo de Souza informa 

que não é possível realizar as atividades em sua residência, por não ter 

espaço físico, solicitando autorização para exercer suas funções, 

exclusivamente, na sala da Central Distribuição, se comprometendo a 

utilizar todas as formas de prevenção tanto no deslocamento quanto no 

ambiente de trabalho;Considerando a necessidade de se reorganizar o 

regime de trabalho, em conformidade com as solicitações de alguns 

setores, que não constou na Portaria 032/2020-CA;     RESOLVE:     Art. 

1º. INCLUIR os servidores abaixo nominados no regime obrigatório do 

teletrabalho, a partir de 27/4/2020, com plano mínimo de trabalho, 

fiscalizado pelo respectivo gestor/responsável pelo setor, nos termos do § 

1º do artigo 2º da Portaria-Conjunta n. 249/2020:     Odete Pereira da 

Cunha – Técnica Judiciária – Secretaria da 1ª Vara;Ordalice Barbizane 

Pereira Técnica Judiciária – Secretaria do JuizadoLucimeire Monaski Friozi 

– Gestora Adm. 2 - Central de Administração (responsável pela CAA). 

Parágrafo único: A servidora Lucimeire Monaski Friozi deverá realizar 

suas atividades junto a Central de Arrecadação e Arquivamento, e 

eventualmente junto a Central de Administração, se necessário, devendo 

elaborar seu plano de trabalho, bem como o relatório das atividades diárias 

que serão cumpridas. Considerando que até o presente momento não há 

um número expressivo de atividades a serem realizadas, caso perdure o 

regime de teletrabalho e por ventura a servidora venha a concluir suas 

tarefas, a mesma deverá comunicar imediatamente a Juíza Diretora do 

Foro, que reanalisará a sua situação no regime de teletrabalho. Art. 2º. 

AUTORIZAR, excepcionalmente, diante da imprescindibilidade da 

prestação de serviço exercido pelo servidor Daniel Ricardo de Souza, 

Auxiliar Judiciário lotado na Central de Distribuição, somado ao fato de que 

não há circulação de pessoas no átrio do Fórum, que este desempenhe 

suas funções na sala da Central de Distribuição no Fórum local, bem como 

autorizar, temporariamente, que o servidor realize suas funções das 13 às 

19h, reduzindo sua carga horária de 8h para 6h, para que o mesmo se 

desloque apenas um período para realizar suas funções, devendo 

compensar as horas faltantes quando do retorno normal das atividades, 

ficando advertido que deverá utilizar máscara de proteção tanto no trajeto 

como no ambiente de trabalho, fazendo sua higienização conforme 

orientações do Ministério da Saúde, devendo permanecer somente em sua 

sala, com porta fechada, sendo que em nenhuma hipótese, o servidor 

deveter contato presencial com outra pessoa.Art. 3º. INCLUIR as 

estagiárias abaixo relacionadas em regime de teletrabalho, sob a 

supervisão de seu chefe imediato, a partir de 23/4/2020, consoante 

pugnado pelo Juízo responsável.   Bruna Caroline de Castro Pereira – 

Gabinete da 3ª Vara;   Mirela Damacena - Gabinete da 3ª Vara.     

Parágrafo único: Dispensar da prestação dos serviços, com posterior 

compensação, os demais estagiários lotados nesta Comarca, por não 

comportarem o teletrabalho, conforme informado pelas áreas 

responsáveis pelos estagiários.     Art. 4º. Os casos não contemplados 

nesta Portaria serão resolvidos pelo Juiz(a) Diretor(a) do Foro da 

Comarca.   Art. 5º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as 

disposições em contrário, assinalando que a presente não tem o condão 

de revogar atos da Presidência do e.TJMT e da Corregedoria Geral de 

Justiça, sendo esses hierarquicamente superior.     Publique-se, 

registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia da presente via e-mail 

funcional a todos os Servidores e Magistrados desta Comarca, a 

Coordenadoria da Corregedoria Geral de Justiça, ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública, à Ordem dos Advogados do Brasil – 7ª Subseção, 

Delegacia de Polícia, Cadeia Pública e Procuradorias Municipais, bem como 

cientifique-se os vigilantes da segurança armada que estão realizando o 

controle de acesso nas dependências do Fórum.   Mirassol D’ Oeste, 23 

de abril de 2020.   Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

Diretora do Forotable

 PORTARIA Nº 37/2020-CA

 Altera em parte a Portaria n. 032/2020-CA que estabelece o 

funcionamento das atividades em regime de teletrabalho pelos servidores 

da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos termos que menciona.

 A Excelentíssima Senhora Doutora HENRIQUETA FERNANDA CHAVES 

ALENCAR FERREIRA LIMA, meritíssima Juíza de Direito, Diretora do Foro 

desta Comarca de Mirassol D’Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais e na forma da lei;

Considerando a decisão exarada na Consulta CIA nº 0014148-38.2020 

que autoriza o ingresso dos estagiários em regime de teletrabalho, com 

elaboração de plano de trabalho e acompanhamento pelo Gestor ou Juiz 

da respectiva Vara, e em caso de impossibilidade, permite a dispensa da 

prestação de serviços, com posterior compensação;
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Considerando que o servidor designado Distribuidor, Contador e Partidor 

que está realizando teletrabalho encontra-se sobrecarregado em suas 

atividades, acentuada pela implantação do PJE Criminal, e que necessita 

do ingresso do servidor Daniel Ricardo de Souza, para exercer as 

funções junto a Central de Distribuição;

Considerando que o servidor Daniel Ricardo de Souza informa que não é 

possível realizar as atividades em sua residência, por não ter espaço 

físico, solicitando autorização para exercer suas funções, 

exclusivamente, na sala da Central Distribuição, se comprometendo a 

utilizar todas as formas de prevenção tanto no deslocamento quanto no 

ambiente de trabalho;

Considerando a necessidade de se reorganizar o regime de trabalho, em 

conformidade com as solicitações de alguns setores, que não constou na 

Portaria 032/2020-CA;

 RESOLVE:

 Art. 1º. INCLUIR os servidores abaixo nominados no regime obrigatório do 

teletrabalho, a partir de 27/4/2020, com plano mínimo de trabalho, 

fiscalizado pelo respectivo gestor/responsável pelo setor, nos termos do § 

1º do artigo 2º da Portaria-Conjunta n. 249/2020:

 Odete Pereira da Cunha – Técnica Judiciária – Secretaria da 1ª Vara;

Ordalice Barbizane Pereira Técnica Judiciária – Secretaria do Juizado

Lucimeire Monaski Friozi – Gestora Adm. 2 - Central de Administração 

(responsável pela CAA).

 Parágrafo único: A servidora Lucimeire Monaski Friozi deverá realizar 

suas atividades junto a Central de Arrecadação e Arquivamento, e 

eventualmente junto a Central de Administração, se necessário, devendo 

elaborar seu plano de trabalho, bem como o relatório das atividades diárias 

que serão cumpridas. Considerando que até o presente momento não há 

um número expressivo de atividades a serem realizadas, caso perdure o 

regime de teletrabalho e por ventura a servidora venha a concluir suas 

tarefas, a mesma deverá comunicar imediatamente a Juíza Diretora do 

Foro, que reanalisará a sua situação no regime de teletrabalho.

 Art. 2º. AUTORIZAR, excepcionalmente, diante da imprescindibilidade da 

prestação de serviço exercido pelo servidor Daniel Ricardo de Souza, 

Auxiliar Judiciário lotado na Central de Distribuição, somado ao fato de que 

não há circulação de pessoas no átrio do Fórum, que este desempenhe 

suas funções na sala da Central de Distribuição no Fórum local, bem como 

autorizar, temporariamente, que o servidor realize suas funções das 13 às 

19h, reduzindo sua carga horária de 8h para 6h, para que o mesmo se 

desloque apenas um período para realizar suas funções, devendo 

compensar as horas faltantes quando do retorno normal das atividades, 

ficando advertido que deverá utilizar máscara de proteção tanto no trajeto 

como no ambiente de trabalho, fazendo sua higienização conforme 

orientações do Ministério da Saúde, devendo permanecer somente em sua 

sala, com porta fechada, sendo que em nenhuma hipótese, o servidor 

deveter contato presencial com outra pessoa.

Art. 3º. INCLUIR as estagiárias abaixo relacionadas em regime de 

teletrabalho, sob a supervisão de seu chefe imediato, a partir de 

23/4/2020, consoante pugnado pelo Juízo responsável.

 Bruna Caroline de Castro Pereira – Gabinete da 3ª Vara;

 Mirela Damacena - Gabinete da 3ª Vara.

 Parágrafo único: Dispensar da prestação dos serviços, com posterior 

compensação, os demais estagiários lotados nesta Comarca, por não 

comportarem o teletrabalho, conforme informado pelas áreas 

responsáveis pelos estagiários.

 Art. 4º. Os casos não contemplados nesta Portaria serão resolvidos pelo 

Juiz(a) Diretor(a) do Foro da Comarca.

 Art. 5º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 

em contrário, assinalando que a presente não tem o condão de revogar 

atos da Presidência do e.TJMT e da Corregedoria Geral de Justiça, sendo 

esses hierarquicamente superior.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia da presente 

via e-mail funcional a todos os Servidores e Magistrados desta Comarca, a 

Coordenadoria da Corregedoria Geral de Justiça, ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública, à Ordem dos Advogados do Brasil – 7ª Subseção, 

Delegacia de Polícia, Cadeia Pública e Procuradorias Municipais, bem como 

cientifique-se os vigilantes da segurança armada que estão realizando o 

controle de acesso nas dependências do Fórum.

 Mirassol D’ Oeste, 23 de abril de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004056-82.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MANZANO CALDEIRA OAB - SP126898 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.F. dos SANTOS ALBUQUERQUE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1004056-82.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): DAIR DA SILVA REU: S.F. DOS SANTOS ALBUQUERQUE 

Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos por DAIR DA SILVA, 

contra sentença proferida de ID 30439596 sob a alegação, de que este 

Juízo incorreu em erro material. Os autos vieram conclusos. É a síntese 

necessária. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do 

artigo 1.022, inciso I e seguintes, do CPC permite a promoção dos 

embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, 

contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de tal 

espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua 

natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves 

(in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). Em análise da decisão combatida, verifico que merece 

acolhimento o pleito do ora embargante, haja vista que realmente a 

sentença de homologação extinguiu o feito, no entanto deveria ter sido 

suspenso o feito conforme solicitado pelas parte em audiência de 

conciliação (ID 29472010) tendo em vista que ainda estão em negociação 

quanto as parcelas dos alugues vencidos, assunto este que, também, é 

discutido nestes autos consoante se vê na exordial. Ante o exposto, 

RECEBO os embargos declaratórios, e no mérito, ACOLHO a pretensão 

neles deduzidas e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte embargante, 

SUPRINDO os erros apontados, nos termos do art. 1.022, inciso II do CPC, 

passando a decidir da seguinte forma: “Pelo exposto, com fundamento no 

inciso III do art. 487, alínea “b” do CPC, HOMOLOGO a autocomposição 

derradeira em todos os seus termos e cláusulas, oportunidade em que 

SUSPENDO o presente feito até a juntada de minuta de acordo, ou 

manifestação das partes, nos termos do art. 313, II e 922, ambos do 

CPC/15. Registre-se que a referida suspensão será cessada acaso 

constatada qualquer violação das cláusulas e condições convencionadas. 

No mais, considerando a transação entre as partes ocorrera antes da 

sentença, ficam os mesmos dispensados de custas processuais, nos 

termos do art. 90, § 3°do CPC. Ante a renúncia ao prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, em seguida, remetam-se os autos 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.” No mais, mantenho 

os demais termos da sentença embargada inalterados. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004056-82.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MANZANO CALDEIRA OAB - SP126898 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.F. dos SANTOS ALBUQUERQUE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1004056-82.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): DAIR DA SILVA REU: S.F. DOS SANTOS ALBUQUERQUE 

Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos por DAIR DA SILVA, 

contra sentença proferida de ID 30439596 sob a alegação, de que este 

Juízo incorreu em erro material. Os autos vieram conclusos. É a síntese 

necessária. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do 

artigo 1.022, inciso I e seguintes, do CPC permite a promoção dos 

embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, 

contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de tal 

espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua 

natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves 

(in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). Em análise da decisão combatida, verifico que merece 

acolhimento o pleito do ora embargante, haja vista que realmente a 

sentença de homologação extinguiu o feito, no entanto deveria ter sido 

suspenso o feito conforme solicitado pelas parte em audiência de 

conciliação (ID 29472010) tendo em vista que ainda estão em negociação 

quanto as parcelas dos alugues vencidos, assunto este que, também, é 

discutido nestes autos consoante se vê na exordial. Ante o exposto, 

RECEBO os embargos declaratórios, e no mérito, ACOLHO a pretensão 

neles deduzidas e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte embargante, 

SUPRINDO os erros apontados, nos termos do art. 1.022, inciso II do CPC, 

passando a decidir da seguinte forma: “Pelo exposto, com fundamento no 

inciso III do art. 487, alínea “b” do CPC, HOMOLOGO a autocomposição 

derradeira em todos os seus termos e cláusulas, oportunidade em que 

SUSPENDO o presente feito até a juntada de minuta de acordo, ou 

manifestação das partes, nos termos do art. 313, II e 922, ambos do 

CPC/15. Registre-se que a referida suspensão será cessada acaso 

constatada qualquer violação das cláusulas e condições convencionadas. 

No mais, considerando a transação entre as partes ocorrera antes da 

sentença, ficam os mesmos dispensados de custas processuais, nos 

termos do art. 90, § 3°do CPC. Ante a renúncia ao prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, em seguida, remetam-se os autos 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.” No mais, mantenho 

os demais termos da sentença embargada inalterados. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001848-28.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ITELVINA ROSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

E ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001848-28.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ITELVINA ROSA DE OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de embargos de 

declaração opostos por ITELVINA ROSA DE OLIVEIRA, em face da 

sentença proferida em id. 28142828. Narra a embargante, em suma, que a 

sentença supracitada estaria eivada de erro material, conquanto tenha 

constado na parte dispositiva nome de terceiro estranho à lide. 

Devidamente intimada, a parte contrária não manifestou acerca dos 

embargos. Os autos me vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais 

existentes na sentença. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da 

controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o 

doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito 

Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: “A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da 

outra.” (negritos originais). In casu, verifico que assiste razão ao 

embargante, tendo em vista que na parte dispositiva constou-se nome 

diverso da autora, sendo a correção do erro em voga medida que se 

impõe. Diante do exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios 

e, no mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE 

o pedido da parte embargante, nos termos do art. 1.022, inciso I e II do 

CPC/15, para reconhecer o erro material na sentença prolatada, que 

passará a ter os seguintes termos: “Diante do exposto, ACOLHO a 

pretensão da parte autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, confirmando a tutela alhures deferida, razão 

pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a manter 

a aposentadoria por invalidez em favor de ITELVINA ROSA DE OLIVEIRA, 

a partir da data da cessação indevida programada, nos termos do artigo 

43 da Lei nº 8.213/91, no valor legal, com incidência de juros de mora a 

partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos 

quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão 

incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma 

única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança”, JULGANDO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.” No mais, mantenho incólume a 

decisum objurgada. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001930-59.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001930-59.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANTONIO FERREIRA MACHADO REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de embargos de declaração 

opostos por ANTONIO FERREIRA MACHADO, em que alega contradição na 

decisão de id nº 27596419. Os autos me vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção 

do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes na sentença. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: “A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 
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forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da 

outra.” (negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a 

contradição apontada pela parte não comporta acolhimento, haja vista que 

a decisão se limitou a discorrer acerca da determinação da Corregedoria 

do Estado de Mato Grosso, bem como que referida determinação 

encontra-se suspensa, motivo pelo qual o processo deve tramitar 

regularmente, inexistindo qualquer determinação de remessa do feito, ao 

contrário do aduzido pelo embargante. Ante o exposto, RECEBO os 

presentes embargos declaratórios, e no mérito, DESACOLHO a pretensão 

neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, 

por não haver, s.m.j., nenhuma contradição na decisão proferida, nos 

termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO 

nos moldes em que prolatada. No mais, permaneçam os autos conclusos 

para prolação de sentença. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001069-39.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DA SILVA DA TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1001069-39.2020.8.11.0011 

AUTOR: CLEONICE DA SILVA DA TRINDADE REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Analisando detidamente os autos, 

verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que o 

comprovante de endereço constante dos autos encontra-se com data 

superior a 03 (três) meses, não havendo como este Juízo identificar que 

de fato a parte ainda se encontra residindo naquele local. Há que se 

pontuar que tal providência se faz necessária para evitar ajuizamento de 

ações com competência errônea, bem como com o olhar volvido a uma 

melhor prestação jurisdicional aos jurisdicionados, resguardando-os de 

ser alvo de fraudes, tendo em vista o cenário atual evidenciado de 

demandas ajuizadas sem o conhecimento das partes. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ILEGÍVEL. EXCESSO 

DE FORMALISMO. BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. A comprovação do endereço é 

necessária a fim de firmar competência e evitar fraudes. Em que pese o 

documento apresentado estar parcialmente ilegível, é inconteste que 

houve a tentativa de cumprimento da obrigação pela parte autora, o que 

afasta a ideia de negligência ou desobediência processual. 2. Afastado o 

excesso de formalismo na solução dada ao feito na sentença, que 

extinguiu o processo sem julgamento de mérito, determina-se a devolução 

dos autos à origem para que parte autora seja intimada para juntar 

comprovante atualizado e legível do seu endereço, propiciando o regular 

processamento do feito. (TRF4, AC 5054766-46.2017.4.04.9999, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, 

juntado aos autos em 27/05/2019)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 

indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 

autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 23 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000733-69.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARA LUCIA FERREIRA (AUTOR(A))

JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO OAB - MT0008961A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (REU)

ARLINDO NASCIMENTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000733-69.2019.8.11.0011 

AUTOR(A): MARA LUCIA FERREIRA, JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA 

REU: CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA, ARLINDO NASCIMENTO 

Vistos. INTIME-SE a parte autora para manifestar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção anômala. No mais, certifique-se 

se o município foi intimado da decisão de ID 21710061. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 23 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002036-21.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA LOPES PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002036-21.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: TELMA LOPES PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos. Preenchidos os requisitos do art. 815 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a parte contrária, na pessoa do seu 

representante judicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a 

ordem judicial emanada, sem prejuízo de eventual fixação de multa por 

descumprimento e/ou conversão em perdas e danos, nos termos do art. 

816, do CPC. Com o transcurso do prazo, INTIME-SE a parte exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o 

silêncio interpretado como satisfação da obrigação. Empós, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000732-84.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO MESQUITA DE SOUZA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000732-84.2019.8.11.0011 

AUTOR(A): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS REU: 

LUCIO MESQUITA DE SOUZA Vistos. Tendo em vista a devolução da Carta 

Precatória (ID 20170426), INTIME-SE a parte autora para manifestar o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção anômala. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 23 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000790-87.2019.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BERNARDO DOS SANTOS (REU)

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000790-87.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

MUNICIPIO DE CURVELANDIA, MANOEL BERNARDO DOS SANTOS Vistos. 

Tendo em vista que regularizada a triangularização processual, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o 

prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, 

decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000796-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

T. D. S. B. (TESTEMUNHA)

A. M. D. (TESTEMUNHA)

A. C. D. S. (TESTEMUNHA)

J. O. C. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000796-31.2018.8.11.0011 

AUTOR(A): MAYCON ANDRE PIRES REU: LILIANE APARECIDA DA COSTA 

Vistos. CUMPRA-SE integralmente decisão proferida no ID 27876216, 

razão pela qual intime-se a parte exequente para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como 

satisfação da obrigação. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 23 de 

abril de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000995-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MACIEL DA SILVA (EXECUTADO)

MARCIO MACIEL DA SILVA (EXECUTADO)

DEOCLECIO MACIEL DA SILVA (EXECUTADO)

CLEIDE GONCALVES DE MATOS (EXECUTADO)

IRACEMA HORTENCIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000995-53.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: MARCOS MACIEL DA 

SILVA, DEOCLECIO MACIEL DA SILVA, IRACEMA HORTENCIA DA SILVA, 

MARCIO MACIEL DA SILVA, CLEIDE GONCALVES DE MATOS Vistos. 

DETERMINO a intimação da exequente para apresentar seus dados 

bancários para transferência do valor em voga em seu favor, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de quitação integral. Informados os dados 

bancários supracitados, EXPEÇA-SE o competente alvará. Com o 

levantamento do valor, INTIME-SE a exequente para pugnar o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral do débito. Com o transcurso do prazo sem manifestação, 

ao ARQUIVO, com as devidas baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 23 de 

abril de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004041-16.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENID TEIXEIRA DE CARVALHO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004041-16.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOSE EDUARDO DE CARVALHO REU: ENID TEIXEIRA DE 

CARVALHO Vistos. Trata-se de “AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA”, proposta por JOSE 

EDUARDO DE CARVALHO, na qual pleiteia a modificação da curatela do 

interditado Marco Antônio de Carvalho em face de ENID TEIXEIRA DE 

CARVALHO. Vieram-me os autos conclusos ante manifestação da DPE em 

que pugna pela designação de audiência. Instado, o Parquet concorda 

com o pedido da Defensoria Pública. É o relatório. Decido. Inicialmente, em 

razão de os autos se tratar apenas de substituição de curador, e já ter 

sido decretado a interdição do Sr. Marcos Antonio de Carvalho, entendo 

ser dispensável a designação de audiência. Assim, INDEFIRO o pedido de 

designação de audiência, em razão de ser necessária apenas para 

convencimento quanto à capacidade do interditando de praticar os atos da 

vida civil, conforme artigo 751 do Código de Processo Civil[1], e já ter sido 

decretada a interdição de Marcos Antonio de Carvalho, conforme 

sentença anexada no ID 27411952. Ademais, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo 

de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito [1] Art. 751. O interditando será citado para, em dia designado, 

comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de 

sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e 

afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento 

quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser 

reduzidas a termo as perguntas e respostas.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003080-75.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE PANISSO (EXECUTADO)

 

Autos 1003080-75.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002694-45.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RIBEIRO VICENTE (EXECUTADO)

 

Autos 1002694-45.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003135-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERTE IOLI (EXECUTADO)

 

Autos 1003135-26.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003174-23.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN MINEIRO LACERDA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Autos 1003174-23.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000891-27.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMO GOES EMERICK (EXECUTADO)

 

Autos 1000891-27.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000769-14.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDALINA DE JESUS COUTINHO (EXECUTADO)

 

Autos 1000769-14.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001616-16.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE FRUTUOSO DIAS (EXECUTADO)

 

Autos 1001616-16.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001972-11.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUIZIO FRANCISCO DE SA (EXECUTADO)

 

Autos 1001972-11.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001945-28.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R R MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Autos: 1001945-28.2019.8.11.0011 Defiro o pedido de penhora. 

Realizem-se busca pelo Sistema Bacenjud com finalidade de encontrar 
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ativos financeiros pertencentes ao devedor R R MOTOS PECAS E 

SERVICOS LTDA - ME, portador do CPF/CNPJ n. 04.865.193/0001-02, até o 

limite da dívida. Assinalo que, em sendo frutífera a penhora supra, deverá 

a parte executada ser intimada para que se manifeste em 5 (cinco) dias, 

tal como preceitua o artigo 854, §3, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, caso seja infrutífera ou frutífera parcialmente a penhora, 

determino a consulta, bem como em caso positivo, a imposição de 

restrição judicial no Sistema RENAJUD, para efetuar o bloqueio de 

eventuais veículos em nome do executado. Caso se obtenha êxito na 

medida, determino, desde logo, sua restrição perante o referido sistema, 

devendo ser expedido o respectivo termo de penhora nos autos e após 

mandado para intimação, avaliação e registro do referido bem. De outro 

vértice, deverá o exequente ser intimado para se manifestar em 

prosseguimento. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000737-09.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO GONCALVES DOMICIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Autos: 1000737-09.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de cobrança de 

diferença do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por OTAVIO 

GONÇALVES DOMICIANO, em desfavor de SEGURADORA LÍDER. A 

autora afirmou na inicial que foi vítima de acidente de trânsito, no dia 

16/02/2018, levando por consequência a sua invalidez permanente. 

Destaca que com o acidente, sofreu fratura no dedos na mão esquerda e 

ruptura de ligamento, lesão fisaria dos metacarpianos, sendo submetido a 

cirurgia em ambos os casos. Salientou que após o ocorrido, teve 

conhecimento acerca do direito que lhe cabe referente a indenização do 

Seguro Obrigatório, tendo acionado na via administrativa e recebido o 

valor de aproximadamente R$ 945,00, pelo sinistro n. 3180300692 e por 

entender que lhe caberia valor maior, vem pleiteá-lo ante este r. juízo. 

Recebida a inicial, determinou-se a citação da parte requerida, nos moldes 

de artigo 334, do Código de Processo Civil. Devidamente citada, a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT apresentou 

contestação no ID 20397162, alegando a necessidade de chamamento do 

feito à ordem ante a ausência de comprovante de residência em nome da 

parte autora e impugnação ao pedido de justiça gratuita. Intimados para 

especificarem as provas que pretendessem produzir, foi certificado no ID 

25240644, que as partes deixaram transcorrer o prazo “in albis”. A parte 

requerida, apresentou manifestação de especificação de provas 

extemporânea, no ID 26756938. Os autos vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Na inicial, a autora requereu a 

inversão do ônus da prova, no entanto, o caso destes autos não encontra 

qualquer respaldo legal para autorizar a inversão da regra consistente em 

que à cada parte cabe provar os fatos constitutivos do seu direito. A 

inversão do ônus da prova, fundada na existência de relação de consumo 

não pode ser conferida pela inexistência mesma de relação consumerista 

entre as partes na espécie, porque não estão presentes os requisitos 

próprios previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Embora o Código de Processo Civil tenha previsto outras 

hipóteses de inversão do ônus da prova, este Juízo está convicto de que 

nenhuma das situações prevista na lei processual aplicam-se à espécie. 

Em razão disso, atribuo à parte autora o ônus da prova em relação às 

suas alegações de fato contidas nestes autos. Na contestação a parte 

requerida pugnou pelo chamamento do feito à ordem, tendo em vista a 

ausência de comprovante de residência em nome do autor, contudo há de 

se dizer que o CPC exige apenas que o autor indique o endereço, não 

exigindo o comprovante dele. Ainda na contestação, impugnou-se o 

deferimento da justiça gratuita por este Juízo ante a ausência de 

comprovação de hipossuficiência pela parte autora. Em análise dos autos, 

verifica-se que tal arguição não merece guarida, haja vista que a peça 

inaugural e documentos que a acompanham se mostram suficientes ao 

deferimento da justiça gratuita. Por isso, mantenho o benefício da justiça 

gratuita concedido ao autor. Não conheço da petição referente a 

pretensão de produção de oitiva do autor colacionada pela parte requerida 

no ID 26756938, eis que extemporânea. Ademais, o depoimento pessoal, 

nesse caso, em nada contribuirá com o desfecho do caso, diante da 

importância e significado da perícia médica. De outro norte, ante a 

inexistência de outras irregularidades a serem sanadas, declaro o feito 

saneado. O ponto controvertido da lide é a comprovação do nexo causal 

do dano decorrente de acidente de trânsito e o grau de invalidez. No caso 

em análise, constata-se que a prova pericial foi requerida por ambas as 

partes, de modo que deverá ser por elas custeada, meio a meio. Nesse 

caso, em razão de o autor ser beneficiário da gratuidade judiciária, o 

Estado de Mato Grosso deve custear os honorários periciais que lhe 

incumbem, que, por não manter fundo próprio para pagamento de 

despesas processuais, não poderá adiantar o recolhimento da verba 

honorária em favor do perito e, por isso, caberá ao senhor perito, 

aceitando o encargo, realizar o trabalho e aguardar o trânsito em julgado 

para recebimento da outra metade. No que se refere a parte que incumbe 

ao requerido, assinalo, por oportuno, que deverá ser realizado depósito 

judicial integral, que corresponde a 50 % do valor da perícia, com a 

subsequente demonstração nos autos, em até 5 dias da data da 

publicação desta decisão. Assim, nomeio, desde já, o Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, CRM-MT 5.330/MT, e-mail: lcpieroni@gmail.com, telefone: (65) 9 

9222-1230, que servirá independentemente de compromisso, para efetuar 

a perícia em data e horários oportunamente agendados pela Secretaria 

Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Mirassol D'/MT. 

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 

600,00 (seiscentos reais). Deverá o perito responder aos quesitos 

formulados pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado constituído, para comparecimento na data e local agendados. 

Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados 

pelas partes. Por fim, elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se 

as partes para manifestação em 05 (cinco) dias. Às providências. 

Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000172-45.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DELFINA DOS SANTOS FRIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Autos: 1000172-45.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica cumulada com reparação de danos morais 

e materiais com pedido de tutela de urgência ajuizada por DELFINA DOS 

SANTOS FRIA, em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S/A. 

Recebida a inicial, foram deferidos os pedidos de antecipação de tutela e 

benefícios da justiça gratuita bem como determinou-se a citação da parte 

requerida, nos moldes de artigo 334, do Código de Processo Civil (ID 

19064045). Devidamente citada, a requerida apresentou contestação no ID 

20396012. A autora apresentou réplica no ID 22204844. Intimados para 

especificarem as provas que pretendessem produzir, as partes se 

manifestaram, respectivamente, a autora no ID 24977694 e a requerida no 

ID 24587473. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Ante a inexistência de irregularidades a serem sanadas, 

declaro o feito saneado. Fixo como pontos controvertidos as seguintes 

questões: a) a existência ou não de contrato celebrado entre as partes; b) 

a autenticidade ou não da assinatura aposta no suposto contrato. Tendo 

em vista o requerimento da parte autora pela produção de exame 

grafotécnico para averiguar a autenticidade da assinatura aposta no 

contrato juntado aos autos, defiro-o, pois é imprescindível ao julgamento 

da demanda. Vista disso, intime-se a parte requerida para que deposite 

nesta Secretaria Judicial, no prazo de 15 dias, o contrato original 

celebrado nos autos. À vista disso, nomeio perito do Juízo, 

independentemente de termo de compromisso o senhor Sr. Emiliano 

Mendonça Silva, com endereço à Avenida Manoel José de Arruda, nº 

3300, Condomínio Residencial Beira Rio, Porto, Cuiabá/MT, CEP 78025-190, 

fone: (65) 9.8121-4041, e-mail: emilianomsilva@gmail.com. Fixo prazo de 

15 (quinze) dias para que as partes possam formular quesitos, 

eventualmente suplementares, e indicar assistente técnico. Apresentados 
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os quesitos, intime-se o senhor perito judicial para apresentação de 

proposta de honorários. Com a vinda da proposta de honorários, deverão 

as partes ser intimadas para, querendo, manifestarem-se no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, a respeito de seu valor, o qual deverá ser arcado pelo 

Estado de Mato Grosso, em razão de a parte autora ser beneficiária da 

Justiça Gratuita no valor máximo de R$1.000,00 (hum mil reais), nos 

termos do art. 507, §3º da CNGC/MT Nesse caso, em razão de o autor ser 

beneficiário da gratuidade judiciária, o Estado de Mato Grosso deve 

custear os honorários periciais que lhe incumbem, que, por não manter 

fundo próprio para pagamento de despesas processuais, não poderá 

adiantar o recolhimento da verba honorária em favor do perito e, por isso, 

caberá ao senhor perito, aceitando o encargo, realizar o trabalho, obter 

certidão própria e, com ela, executar o montante arbitrado. Não havendo 

impugnação, determino que o perito nomeado seja intimado para designar 

a data e horário para o início dos trabalhos, com prazo mínimo de 30 

(trinta) dias, para possibilitar a intimação das partes. Também deverá 

informar o prazo máximo para a conclusão da perícia. Instrua-se o ofício a 

ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes. 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados. Por fim, elaborado o laudo e 

encartado aos autos, intimem-se as partes para manifestação em 05 

(cinco) dias. Às providências. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000541-39.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA PEREIRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA ESTEVES PANARO (REU)

JOSE PANARO LEITE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1000541-39.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

RAFAEL DA SILVA PEREIRA PINTO REU: JOSE PANARO LEITE, SONIA 

MARIA ESTEVES PANARO Intime-se a parte requerida para que se 

manifeste acerca da petição de ID 25933967, no prazo de 15 dias. Após, 

conclusos. Às providências. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1003963-22.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS JANE ALVES DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SULIANA ALVES DE BRITO OAB - MT23040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA ROBERTO DA SILVA (REU)

MARIA ALICE ROBERTO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

 

Cód. 1003963-22.2020.811.0011 Embora tenha sido deferida a imissão na 

posse, com os impactos da pandemia viral, foi recomendada a suspensão 

temporária de medidas de despejo e, como consequência, daquelas de 

imissão de posse em imóvel edificado usado como moradia. Assim, 

guarde-se novas deliberações. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003025-27.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUPERINI (REU)

 

Autos: 1003025-27.2019.8.11.0011 Consoante previsão legal acerca do 

procedimento monitório, sendo citado o requerido e não tendo este 

oferecido oposição à demanda “constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo”. Com essas considerações, converto o mandado monitório em 

executório. Intime-se o executado para efetuar o pagamento do débito, 

nos termos do artigo 513, §2º, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Assinalo, por oportuno, que, transcorrido in albis o prazo de 15 (quinze) 

dias, intime-se o exequente para que se manifeste em prosseguimento. 

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e Datado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000965-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CESAR FERREIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora, para que se manifeste sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 24 de abril 

de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001002-11.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1001002-11.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: 

ANTONIO ALVES DA SILVA Citado, o requerido apresentou embargos à 

monitória (ID 20857161). Alegou prescrição da dívida. No entanto, "A 

pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de mútuo bancário 

encontra-se sob a sujeição do prazo prescricional de cinco anos (art. 206, 

§ 5o, inciso I, do CC/2002), cujo termo inicial de contagem é a data do 

vencimento do contrato, independentemente da existência de cláusula 

resolutiva expressa." (STJ, AREsp 1606191, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. 

04 de fevereiro de 2020, Dje 10/02/2020) Assim, rejeito a preliminar de 

prescrição. Em vista disso, determino a intimação da parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, se manifeste quanto ao embargos opostos. No 

mesmo prazo, poderão as partes dizer se têm outras provas a produzir 

para demonstrar seu direito em Juízo. Oportunamente, tornem os autos 

conclusos. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001229-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MOREDA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

MONISE FONTES BARRETO OAB - MT0007882A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO RIBEIRO DE CASTILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001229-98.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: GABRIEL MOREDA NETO EXECUTADO: JULIANO RIBEIRO DE 

CASTILHO Aqui se tem ação de execução para entrega da coisa certa 

com pedido de tutela de urgência ajuizada por Gabriel Moreda Neto em 

desfavor de Juliano Ribeiro Castilho. Aduz a inicial que o executado teria 

firmado instrumento particular de confissão de dívida, pactuando a entrega 

de um veículo modelo IX 35 ao exequente, para assim adimplir o valor de 

um cheque pós-datado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Asseverou o exequente que, apesar de todas as tentativas, o executado 

negou-se a entregar o veículo em questão. Por fim, o exequente afirmou 

que a dívida inicial já perfaz um total de R$ 44.794,52 (quarenta e quatro 

mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos) e 

que a diferença entre tal valor e o valor real do veículo seria devidamente 

depositada em juízo pelo exequente. Ante isso, o exequente pleiteou a 

concessão de medida liminar para que fosse determinada a restrição de 

circulação do veículo. Decisão de id. 20242728 apontou que o instrumento 

de confissão de dívida aportado em sede inicial não continha a assinatura 

das testemunhas, razão pela qual não constituiria título executivo. Assim, 

a referida decisão determinou a intimação do exequente para que este 

pudesse converter a ação executiva em ação de conhecimento. Nestes 

termos, na manifestação de id. 20498371, o exequente alegou que não 

promoveu a juntada do contrato com a assinatura das testemunhas por 

erro material. Desta forma, em vista do novo contrato acostado aos autos, 

a decisão de id. 22095013 deferiu a medida liminar pleiteada e determinou 

a citação do executado para satisfazer a obrigação constante no título 

executivo. Devidamente citado, o executado Juliano Castilho Ribeiro opôs 

exceção de pré-executividade, ocasião em que sustentou a incompetência 

do juízo e a nulidade da execução em razão da adulteração do título 

executivo (id. 22633031). Ademais, o executado aviou manifestação 

arguindo a ocorrência de falsidade documental (id. 22633529). Por sua 

vez, o exequente se manifestou quanto à exceção de pré-executividade 

oposta, ocasião em que sustentou a competência deste juízo e a 

inexistência de adulteração do contrato, pugnando ainda pela expedição 

de mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo É o relatório. 

Decido. Chamo o feito à ordem para extinguir a presente execução em 

razão dos seguintes fundamentos. Compulsando atentamente o feito, 

verifica-se que a presente ação foi proposta no dia 05.05.2019. Ademais, 

verifica-se que o contrato em que funda a presente execução foi aviado 

juntamente com a exordial. No entanto, o referido documento não possuía 

a assinatura de duas testemunhas, o que ensejou a decisão de id. 

20242728, a qual determinou a intimação do exequente para que a 

execução fosse convertida para o procedimento comum, tudo em razão 

da ausência da formalidade retromencionada. Devidamente intimado, o 

exequente aviou manifestação de id. 20498371, ocasião em que aportou 

aos autos o contrato com a assinatura de duas testemunhas, pugnando 

pelo recebimento da ação executiva e pelo deferimento da medida liminar 

pleiteada. No entanto, verifico que na mencionada manifestação, ainda que 

de modo indireto, o autor confessou que as assinaturas das testemunhas 

foram apostas após o ajuizamento da demanda executiva. Isso porque, 

além de não explicar qual erro material ensejou a juntada aos autos de um 

contrato sem as assinaturas necessárias, o autor alegou que a 

jurisprudência seria assente no sentido de que as testemunhas dos 

contratos particulares seriam meramente instrumentárias, o que tornaria 

inexigível a contemporaneidade das assinaturas destas e do devedor. 

Assim, verifica-se que o documento acostado em sede inicial não 

preenche os requisitos de um título executivo extrajudicial, não podendo, 

então, ensejar a deflagração de uma ação executiva. Neste sentido, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

– CONTRATO SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – ART. 585, II, 

CPC – FALTA DE EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o 

entendimento no sentido que a ausência de assinatura de duas 

testemunhas no contrato lhe retira a força executiva, nos termos do art. 

585, inc. II, do CPC. (N.U 0007270-73.2013.8.11.0055, , CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014) De outro lado, quanto à 

alegação no sentido de que as assinaturas das testemunhas não 

precisam ser contemporâneas a assinatura do devedor, há de se ter 

ponderação neste ponto. Isso porque, compulsando o art. 784, do Código 

de Processo Civil, verifica-se que, para ser considerado título executivo 

extrajudicial e ter a eficácia de tal instrumento, o documento deve 

satisfazer os requisitos de sua formação em momento anterior ao da 

propositura da demanda executiva. Assim, antes do ajuizamento da 

execução, para que dele emane sua eficácia executiva e se habilite como 

título executivo, o documento particular deve estar devidamente assinado 

pelo devedor e duas testemunhas, não sendo viável que se supra tal 

formalidade após ajuizada a ação executiva. Ademais, o novo documento 

apresentado como sendo título executivo não pode ser acolhido como tal. 

Isso porque, conforme delineado anteriormente, o exequente confessou 

ter formado dois títulos em dois momentos distintos, sendo que o primeiro 

deles contou com a participação do executado, mas sem a assinatura de 

duas testemunhas, enquanto o segundo, embora aparentemente preencha 

os requisitos legais, formou-se sem a participação do executado, porque 

apostas as assinaturas das testemunhas e momento posterior à 

assinatura do devedor e sem sua presença, razão pela qual ambos não 

podem ser considerados como títulos executivos, ante a falta dos 

requisitos mínimos exigidos para tanto. Ante o exposto, não existindo título 

executivo que enseje a continuidade da ação executiva, JULGO EXTINTO 

o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 

Prejudicada a exceção de pre-executividade e a questão relativa ao 

reconhecimento de fraude do título. CONDENO o exequente ao pagamento 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, 

fixados estes em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do § 2º, do art. 85, do CPC. Proceda-se com a baixa da restrição 

veicular efetivada nos autos. Por fim, julgo extintos os procedimentos de 

exceção de pre-executividade e a arguição de falsidade por 

superveniente causa de desinteresse processual. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. 

CUMPRA-SE. Às providências. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000703-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CONTINENTAL LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1000703-68.2018.8.11.0011 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: MERCADO CONTINENTAL 

LTDA Realizada restrição via BACENJUD, segue comprovante em anexo. 

Cumpra-se a decisão contida em ID 19411951 Às providências. Mirassol 

D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000703-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CONTINENTAL LTDA (EXECUTADO)

 

Código n.º 1000703-68.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação de execução de 

título extrajudicial. Tendo em vista que, mesmo devidamente citada, a 

executada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, razão 

porque a parte exequente pugnou pela realização de penhora ‘online’ por 

meio do Sistema BACENJUD. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Defiro o pedido da exequente e, com fulcro no artigo 854 do Código de 

Processo Civil, determino que se proceda com uma tentativa de penhora 

online no valor de R$ 83.161,22 (oitenta e três mil e cento e sessenta e um 

reais e vinte e dois centavos) em eventuais contas ou aplicações 

financeiras da executada sob CNPJ: 28.049.925/0001-46 por meio do 

Sistema BACENJUD. Assinalo que, em sendo frutífera a penhora supra, 

deverá a executada ser intimada para que se manifeste em 5 (cinco) dias, 

tal como preceitua o artigo 854, §3, do Código de Processo Civil. De outro 

vértice, na hipótese de restar infrutífera a diligência supra, deverá o 

exequente ser intimado para se manifestar em prosseguimento. Mirassol 
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D’Oeste-MT, 05 de agosto de 2019. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001862-12.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D.GOMES EVANGELISTA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora, com o intuito de que, no prazo de 10 

dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o 

cumprimento do mandado expedido nos autos em epígrafe. Deverá o 

nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao 

final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante de pagamento. 

Mirassol d'Oeste/MT, 24 de abril de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001163-21.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS KADU MACEDO DA ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1001163-21.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

DENIS KADU MACEDO DA ROCHA DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER 

Ante o teor da certidão de ID n. 26039857, nomeio, desde já, o Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, CRM-MT 5.330/MT, e-mail: lcpieroni@gmail.com, telefone: 

(65) 9 9222-1230, que servirá independentemente de compromisso, para 

efetuar a perícia em data e horários oportunamente agendados pela 

Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de 

Mirassol D'/MT. Tangente aos honorários periciais, nos moldes da 

Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça 

Federal, fixo-os em R$ 600,00 (seiscentos reais). Deverá o perito 

responder aos quesitos formulados pelas partes. Intime-se a parte autora, 

por meio de seu advogado constituído, para comparecimento na data e 

local agendados. Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os 

quesitos apresentados pelas partes. Por fim, elaborado o laudo e 

encartado aos autos, intimem-se as partes para manifestação em 05 

(cinco) dias. Intimem-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001137-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON MACIO OLIVEIRA PEREIRA (EXECUTADO)

 

Autos: 1001137-57.2018.8.11.0011 Defiro o pedido de penhora. 

Realizem-se busca pelo Sistema Bacenjud com finalidade de encontrar 

ativos financeiros pertencentes ao devedor AMILTON MACIO OLIVEIRA 

PEREIRA, portador do CPF/CNPJ n. 009.866.625-85, até o limite da dívida. 

Assinalo que, em sendo frutífera a penhora supra, deverá a parte 

executada ser intimada para que se manifeste em 5 (cinco) dias, tal como 

preceitua o artigo 854, §3, do Código de Processo Civil. De outro vértice, 

deverá o exequente ser intimado para se manifestar em prosseguimento. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Notificação

Notificação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001933-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. E. D. O. (REU)

V. R. S. (REU)

E. M. L. F. (REU)

L. G. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. D. M. D. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS ANDRE DA 

SILVA PROCESSO n. 1001933-48.2018.8.11.0011 Valor da causa: R$ 

139.060,35 ESPÉCIE: [Improbidade Administrativa]->AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

CÍVEL (65) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: RILIS 

EVANGELISTA DE OLIVEIRA Nome: ELIAS MENDES LEAL FILHO Nome: 

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO Nome: LUCI GARCIA SEBALDELI 

FINALIDADE: EFETUAR A NOTIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO: RILLIS 

EVANGELISTA DE OLIVEIRA, à época dos fatos assessor jurídico e/ou 

contábil da Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve, 

advogado (OAB n.º 12346/MT), portador da Cédula de Identidade n.º 

1195035-8 SJ/MT, inscrito no CPF sob o n.º 839.106.971-00, , para 

apresentar resposta escrita à inicial, nos termos do art. 17, §7 º da Lei 

8.429/92, podendo instruí-la com documentos e justificações, em 15 dias. 

DECISÃO:"...Diante do exposto, INDEFERE-SE, ao menos por ora, a 

indisponibilidade dos bens do requerido Rillis Evangelista de Oliveira. 

NOTIFIQUEM-SE os requeridos para apresentarem resposta escrita à 

inicial, nos termos do art. 17, §7 º da Lei 8.429/92, podendo instruí-la com 

documentos e justificações, em 15 dias.NOTIFIQUE-SE o Município de 

Mirassol d'Oeste e a Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve, 

nos termos do art. 17, §3º da Lei 8.429/92, para que informem se possuem 

interesse em integrar a presente lide.Após a apresentação das respostas, 

dê-se vista dos autos ao MP para manifestação acerca de seu 

conteúdo.Por fim, venham os autos conclusos para decisão acerca do 

recebimento ou não da inicial.Intimem-se. Cumpra-se.Edna Ederli Coutinho, 

Juíza de Direito. " E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

KATIA FERNANDA PEREIRA MORETTI, digitei. MIRASSOL D'OESTE, 17 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 
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resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000057-92.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

D F V BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

DORACI COSTA NUNES FILHO OAB - 033.477.521-39 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO(A))

NELSON JOSE DAHER CORNETTA OAB - SP0045105A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA PROCESSO: 

1000057-92.2017.8.11.0011 EXEQUENTE: D F V BOMBAS INJETORAS 

LTDA - EPP REPRESENTANTE: DORACI COSTA NUNES FILHO 

EXECUTADO: J.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI Vistos. Sem 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima 

facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição inserida no id nº 31462798 em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I. CUMPRA-SE, nos termos do 

art. 914 e 915, da CNGC. Ante a renúncia ao prazo recursal 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000057-92.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

D F V BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

DORACI COSTA NUNES FILHO OAB - 033.477.521-39 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO(A))

NELSON JOSE DAHER CORNETTA OAB - SP0045105A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora da R. Decisão constante dos 

presentes autos, bem como da data da audiência conciliatória designada 

para a data de 14 de Agosto de 2017 às 16:00 horas, devendo Vossa 

Senhoria comunicar a parte autora do dia e horário da mencionada 

audiência.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001124-87.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OLESIA CELINA DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

ROSMARINA DA SILVA (REQUERENTE)

ANA DIOGO MOREIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

EMILIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

ADERBAL LEDERLEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001124-87.2020.8.11.0011. REQUERENTE: OLESIA CELINA DA SILVA 

CUNHA, ROSMARINA DA SILVA, EMILIA MARIA DA SILVA, ADERBAL 

LEDERLEI DA SILVA INVENTARIADO: ANA DIOGO MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, BANCO BRADESCO SA Vistos. Perfilhando detidamente 

os autos, verifica-se que o documento juntado em ID 31459146 está 

ilegível. Desta feita, INTIME-SE o requerente para que emende a exordial, 

fazendo a juntada de novas cópia de referidos documentos, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 23 de abril de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-15.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZALFA DE FATIMA GRACIANO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEMIG DISTRIBUICAO S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001187-15.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ZALFA DE 

FATIMA GRACIANO BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DOUGLAS 

ALVES DA CRUZ, NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR POLO PASSIVO: 

CEMIG DISTRIBUICAO S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

24/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003104-06.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GESSIMAR CHARLES DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSIMAR CHARLES DE BARROS OAB - MT25483/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo para pagamento da RPV 

expedida e devidamente recebida, conforme AR de Id. 26674435. Certifico, 

ademais, que promovo com a intimação da parte autora para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao interesse de penhora on line, em 

cumprimento a ordem de serviço 001/16 GAB/JUIZADO ESPECIAL. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 24 de abril de 2020. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001984-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL MARTINS OAB - MT24343/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo para pagamento da RPV 

expedida e devidamente recebida, conforme AR de Id. 26871928. Certifico, 

ademais, que promovo com a intimação da parte autora para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao interesse de penhora on line, em 

cumprimento a ordem de serviço 001/16 GAB/JUIZADO ESPECIAL. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 24 de abril de 2020. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001641-29.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL MARTINS OAB - MT24343/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo para pagamento da RPV 

expedida e devidamente recebida, conforme AR de Id. 26676902. Certifico, 

ademais, que promovo com a intimação da parte autora para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao interesse de penhora on line, em 

cumprimento a ordem de serviço 001/16 GAB/JUIZADO ESPECIAL. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 24 de abril de 2020. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000932-91.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL MARTINS OAB - MT24343/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo para pagamento da RPV 

expedida e devidamente recebida, conforme AR de Id. 26674435. Certifico, 

ademais, que promovo com a intimação da parte autora para manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da R. Decisão retro. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 24 de abril de 2020. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000491-13.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL MARTINS OAB - MT24343/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo para pagamento da RPV 

expedida e devidamente recebida, conforme AR de Id. 26674755. Certifico, 

ademais, que promovo com a intimação da parte autora para manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da R. Decisão retro. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 24 de abril de 2020. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002442-42.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo para pagamento da RPV 

expedida e devidamente recebida, conforme AR de Id. 26677304. Certifico, 

ademais, que promovo com a intimação da parte autora para manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da R. Decisão retro. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 24 de abril de 2020. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003327-56.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA OAB - MT25784/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo para pagamento da RPV 

expedida e devidamente recebida, conforme AR de Id. 27057574 Certifico, 

ademais, que promovo com a intimação da parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 dias, conforme R. Decisão retro Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 24 de abril de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001560-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL MARTINS OAB - MT24343/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo para pagamento da RPV 

expedida e devidamente recebida, conforme AR de Id. 27058402. Certifico, 

ademais, que promovo com a intimação da parte autora para manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da R. Decisão retro. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 24 de abril de 2020. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001883-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL MARTINS OAB - MT24343/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo para pagamento da RPV 

expedida e devidamente recebida, conforme AR de Id. 27057579. Certifico, 

ademais, que promovo com a intimação da parte autora para manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da R. Decisão retro. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 24 de abril de 2020. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000044-25.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL MARTINS OAB - MT24343/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo para pagamento da RPV 

expedida e devidamente recebida, conforme AR de Id. 27057555. Certifico, 

ademais, que promovo com a intimação da parte autora para manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da R. Decisão retro. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 24 de abril de 2020. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANZOLIN COMERCIO DE COMPUTADORES E MOVEIS LTDA-EPP - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

IMOV DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO COSTA DA SILVA OAB - SP211063 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 31197107, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 606953-3, consoante 
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determinado pela referida decisão/sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002949-03.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 31459039, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 606956-8, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000460-61.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINEIA ALVES PIO MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MAMMANA MADUREIRA OAB - SP0333834A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ALVES DE SOUZA OAB - SP320768 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 31181176, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 605623-7, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002340-20.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA CRISTINA PINTO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 31182033, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 605626-1, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-82.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PAULINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REU)

 

PROCESSO n. 1001189-82.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA PAULINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBSON DOS 

REIS SILVA POLO PASSIVO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 

E ELETRODOMESTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

24/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001000-33.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOAO WEBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001000-33.2018.8.11.0025 

AUTOR(A): ADEMIR JOAO WEBER REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL V I S T O S, Promovida a nomeação de defensor dativo 

em favor do autor, conforme se denota da certidão de Id. 30705348, o(a) 

causídico(a) nomeado(a) para o ato até a presente data não se 

manifestou. Sendo assim, revogo a nomeação anteriormente realizada e 

nomeio em substituição o(a) advogado(a) Hilonês Nemopuceno, OAB/MT 

nº 14.764-B. Intime-se o(a) ilustre dativo(a) quanto a presente nomeação, 

bem como para manifestar-se nos autos requerendo o que de direito. 

Providências necessárias. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000305-45.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000305-45.2019.8.11.0025 

REQUERENTE: JAQUELINE CANDIDO REQUERIDO: FLAVIO VIEIRA DOS 

SANTOS VISTOS. Ante ao teor da certidão retro, intime-se a inventariante 

para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, dando efetivo 

cumprimento às determinações exaradas na decisão de Id. 20098772, no 

prazo de 15 dias, sob pena de nomeação de interventor judicial para 

desempenho deste mister. Após, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000533-25.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DONIZETE VIEIRA - EPP (EXECUTADO)

JORGE DONIZETE VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 
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COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000533-25.2016.8.11.0025 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: JORGE DONIZETE VIEIRA 

- EPP, JORGE DONIZETE VIEIRA VISTOS. Manifesta-se o exequente por 

meio da petição de Id. 28755017 requerendo a pesquisa do endereço 

atualizado do executado pelo Juízo e, posteriormente, a sua citação, no 

entanto tal pretensão não merece acolhimento, na medida em que 

conforme se dessume da certidão de Id. 11652553, o devedor já foi citado 

e, inclusive, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (Id. 

13339875). Portanto, intime-se o exequente para efetivo prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000133-06.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTHIANE RODRIGUES DE FARIAS (REU)

MARIA FURTADO FARIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000133-06.2019.8.11.0025 

AUTOR(A): ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: CRISTHIANE RODRIGUES DE FARIAS, MARIA 

FURTADO FARIAS VISTOS. Considerando as novas informações 

extraídas do sistema INFOSEG sobre o endereço atualizado da requerida, 

cite-a. Caso a diligência reste infrutífera, diante da não localização da 

requerida pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de informações 

pessoais criados como mecanismo de facilitação e celeridade processual, 

há que se concluir que a demandada realmente está em local incerto e não 

sabido. Desse modo, DEFIRO o requerimento de citação ficta, 

determinando que se expeça o necessário para cumprimento do ato 

citatório nos termos do artigo 257, CPC. Transcorrido o prazo de resposta 

e não havendo manifestação, desde já, em respeito ao artigo 72, inciso II 

do Código de Processo Civil, nomeio a advogada Sônia Bispo Golo - 

20.634/O, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser intimada, 

independente de novo despacho, para apresentar resposta no prazo 

legal. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000299-09.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EUDAZIO DE LIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000299-09.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT 

EXECUTADO: FRANCISCO EUDAZIO DE LIRA VISTOS. Compulsando os 

autos verifica-se que a tentativa de citação do executado no endereço 

localizado na ‘gleba caracol’, foi endereçado ao município de Nova Canaã 

do Norte/MT, no entanto, conforme se dessume da pesquisa de Id. 

28846032 e, inclusive, da certidão de Id. 27988542, tal local pertence ao 

município de Novo Horizonte do Norte/MT. Portanto, promova-se nova 

tentativa de citação do executado, observando-se as informações 

declinadas na pesquisa de Id. 28846032. Caso a tentativa de citação por 

edital reste infrutífera, diante da não localização do executado pelos 

sistemas eletrônicos de pesquisa de informações pessoais criados como 

mecanismo de facilitação e celeridade processual, há que se concluir que 

a demandada realmente está em local incerto e não sabido. Desse modo, 

DEFIRO o requerimento de citação ficta, determinando que se expeça o 

necessário para cumprimento do ato citatório nos termos do artigo 257, 

CPC. Transcorrido o prazo de resposta e não havendo manifestação, 

desde já, em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, 

nomeio o(a) advogado(a) Enadia Garcia dos Santos Ribeiro, OAB/MT nº 

8.249-A, para que assuma o patrocínio da causa, devendo ser 

intimado(a), independente de novo despacho, para apresentar resposta 

no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000256-67.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS LINO DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000256-67.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO DEPRECADO: JONAS LINO DE OLIVEIRA VISTOS. Ante ao 

teor da Portaria-Conjunta nº 281/2020, editada pelo Presidente do Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso, que prorrogou para até o dia 30/04/2020 o 

prazo de fechamento dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19, redesigno a audiência para o dia 03 de junho de 

2020, às 14h:30min. Retire da pauta a audiência designada para o dia 

29/04/2020. Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário. 

Cientifique-se o MP. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000195-12.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. B. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE INFORME 

NOS AUTOS O ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO DE CINCO 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000452-42.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. C. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. M. D. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ILUSTRE REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

ACERCA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS 

PARA O DIA 09/06/2020, ÀS 13H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO 

FÓRUM DESTA COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001463-38.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MOHR BRUGNERA (EXECUTADO)

AMARILDO JAIR BRUGNERA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

 

petição

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000452-42.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. C. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. M. D. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000452-42.2017.8.11.0025 VISTOS 

ETC. Considerando a licença médica deste Magistrado, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 29 de novembro de 2017, às 

16h00min. CIÊNCIA ao Ministério Público. INTIME-SE a parte autora, através 

de sua advogada. MANIFESTE-SE a parte autora acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça contida nos autos digitais, Id nº 9376967 PROCEDA-SE à 

escrivania com as providências necessárias para a realização da 

audiência. Cumpra-se observando o despacho retro. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 02 de outubro de 

2017. Roger Augusto Bim Donega Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000045-31.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER MIX COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ALIOTTO GONCALVES DE JESUS (REU)

BRUNO ALIOTTO GONCALVES DE JESUS 04955646131 (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

17/07/2020, ÀS 17H00MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001105-73.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MACEDO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE MARAIA OAB - MT26672/O (ADVOGADO(A))

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGÉRIO ANDRADE GOMES (REQUERIDO)

ARLINDO FERNANDES PACHECO (REQUERIDO)

ADEMIR BRASILINO DE BARROS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

09/06/2020, ÀS 14H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002934-89.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAMAIA FLORIPES ALMICI LOUREIRO OAB - MT26947/O 

(ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUARA CORREA (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

26/06/2020, ÀS 16H20MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1001100-51.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDON ALFREDO FOGACA (AUTOR(A))

RENATA CARVALHO TEIXEIRA FOGACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE GILSON FERREIRA GUIMARÃES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - 522.967.331-15 

(REPRESENTANTE)

 

INTIMAÇÃO DO(A)S ADVOGADO(A)S DAS PARTES ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

07/072020, ÀS 15H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001167-84.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIO ROMANINI NETO (AUTOR(A))

ELEONORA ANTUNES TEIXEIRA ROMANINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DELCARO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL E QUERENDO, APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002137-16.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GOLDSTEIN (AUTOR(A))

ELISETE TEREZINHA BERGAMIN GOLDSTEIN (AUTOR(A))

GIL GOLDSTEIN (AUTOR(A))

GOLAN GOLDSTEIN (AUTOR(A))

IONATAN DAVID GOLDSTEIN (AUTOR(A))

GILAD GOLDSTEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT17000-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA (LITISCONSORTES)

ANA LUISA JARDIM SAMORA RODRIGUES DA CUNHA (LITISCONSORTES)

HERMES LOURENCO BERGAMIM (REU)

LISANE BOENIG BOGER (REU)

FERNANDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA (LITISCONSORTES)

CAROLINA ERIKA AUGUSTIN RODRIGUES DA CUNHA (LITISCONSORTES)

ANTÔNIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA 

(LITISCONSORTES)

ANDREA CHUEIRI ARANTES RODRIGUES DA CUNHA (LITISCONSORTES)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

13/07/2020, ÀS 16H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
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Processo Número: 1002137-16.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GOLDSTEIN (AUTOR(A))

ELISETE TEREZINHA BERGAMIN GOLDSTEIN (AUTOR(A))

GIL GOLDSTEIN (AUTOR(A))

GOLAN GOLDSTEIN (AUTOR(A))

IONATAN DAVID GOLDSTEIN (AUTOR(A))

GILAD GOLDSTEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT17000-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA (LITISCONSORTES)

ANA LUISA JARDIM SAMORA RODRIGUES DA CUNHA (LITISCONSORTES)

HERMES LOURENCO BERGAMIM (REU)

LISANE BOENIG BOGER (REU)

FERNANDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA (LITISCONSORTES)

CAROLINA ERIKA AUGUSTIN RODRIGUES DA CUNHA (LITISCONSORTES)

ANTÔNIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA 

(LITISCONSORTES)

ANDREA CHUEIRI ARANTES RODRIGUES DA CUNHA (LITISCONSORTES)

 

INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE EFETUE 

E COMPROVE NOS AUTOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS, O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS JUDICIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA 

PARA UBERABA-MG COM A FINALIDADE CITAÇÃO, ASSIM COMO 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO MESMO PRAZO, PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO DE CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) 

BAIRRO(S) MÓDULO 2. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO 

VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001059-55.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE RODRIGUES DA SILVA CORDEIRO - ME (EXECUTADO)

RENISSON GOMES CORDEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER 

CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) SETOR AEROPORTO E MODULO 3 

OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000299-09.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EUDAZIO DE LIRA (EXECUTADO)

 

CONSIDERANDO A PORTARIA CGJ N. 142, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019 

QUE REGULAMENTOU O CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS EM 

COMARCA DIVERSA À DO JUÍZO DE ORIGEM, QUANDO SE TRATAR DE 

PROCESSO ELETRÔNICO QUE TRAMITA NO SISTEMA PJE, NO ÂMBITO DO 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DISPENSANDO À 

DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, SALVO NOS CASOS PREVISTOS 

NO ART. 2ª DA REFERIDA PORTARIA, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE A GUIA PARA PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DEVERÁ SER EMITIDA NO SITE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

POR MEIO DA OPÇÃO “CUMPRIR DILIGÊNCIA NA: OUTRA COMARCA” E 

INFORMAR OS DADOS DO ZONEAMENTO PARA O DEVIDO 

CUMPRIMENTO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000507-27.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE JAIR PERIUS (REU)

R. T. ARAUJO OLIVEIRA - AR CONDICIONADO - ME (REU)

RODRIGO TORRES ARAUJO OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

WELINTON JOSE SERPA GIL OAB - MT0004812A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000507-27.2016.8.11.0025 [Cédula 

de Crédito Bancário] AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT REU: R. T. ARAUJO OLIVEIRA - AR CONDICIONADO - ME, 

RODRIGO TORRES ARAUJO OLIVEIRA, ROQUE JAIR PERIUS VISTOS, 

Postula o exequente a citação editalícia do executado Roque Jair Perius, 

por não ser localizada nos endereços indicados nos autos nem pelos 

sistemas eletrônicos de pesquisa de informações pessoais criados como 

mecanismo de facilitação e celeridade processual, o que já é o bastante 

para se concluir que a demandada realmente está em local incerto e não 

sabido. Desse modo, DEFIRO o requerimento de citação ficta, 

determinando que se expeça o necessário para cumprimento do ato 

citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal 

(Lei n° 6.830/80). Saliento, outrossim, que os demais executados já foram 

regularmente citados, conforme se extrai da certidão de Id. 2988883. 

Portanto, transcorrido o prazo de resposta e não havendo manifestação 

do executado, em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de Processo 

Civil, desde já, nomeio lhe como curador especial o(a) advogado(a) Eder 

de Moura Paixão Medeiros – OAB/MT 19.095, para que assuma o 

patrocínio da causa, devendo ser intimado(a), independente de novo 

despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se o(a) 

curador(a) para dizer se aceita o encargo, caso em que, aceitando, 

deverá oferecer defesa cabível. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000291-66.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. P. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000291-66.2016.8.11.0025 

[Alimentos] REQUERENTE: EDMA MARIA PINTO VIEIRA REQUERIDO: 

ADEMIR VIEIRA VISTOS. Ante ao teor do Ofício Circular nº 018/GLF/2018 

do Conselho Nacional de Justiça, informando que a pesquisa de ativos 

financeiros realizada por meio da nova versão do regulamento do sistema 

BACENJUD, publicada em 02/04/2018, também contempla as cooperativas 

de crédito e que a ordem de penhora de Id. 15830380, se deu após tal 

data, indefiro o pedido de expedição de ofício para tal finalidade. Doutra 

banda, frustrada a tentativa de localização de ativos financeiros em nome 

do executado suficientes à satisfação do débito, pugna o exequente pela 

realização de pesquisa eletrônica, por parte do juízo, a fim de localizar 
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bens móveis/imóveis em nome do devedor que possam estar registrados 

no sistema de consulta de dados denominado INFOJUD. De proêmio, é de 

se recordar que a utilização da ferramenta virtual pelo Poder Judiciário foi 

regulada e disponibilizada a partir de regramento editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, e que permite o acesso às informações patrimoniais 

lançadas pelos contribuintes nas Declarações de Renda prestadas à 

Receita Federal do Brasil. Dito isso, é evidente que se está diante de 

medida de grande valia, mas que dever ser manejada com temperamentos, 

uma vez que se adentra à intimidade de dados cuja finalidade é fiscal e 

não processual. Sobre o tema a jurisprudência do STJ[1] se firmou no 

sentido que a utilização do sistema INFOJUD não está mais condicionada 

ao esgotamento das vias extrajudiciais para busca de bens penhoráveis 

do devedor, eis que com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, uma das 

inovações nela tratadas é justamente prestigiar a efetividade da 

execução, promovendo o impulsionamento do feito da forma que melhor 

atenda aos interesses do credor, em detrimento do mau pagador. Sendo 

assim, não localizados valores pecuniários suficientes para garantia da 

execução, retorna ao credor a disponibilidade e a responsabilidade pela 

localização de bens expropriáveis do devedor. Neste sentido, ante o largo 

tempo de tramitação processual e que as diligências promovidas no intuito 

de encontrar bens de propriedade da executada restaram infrutíferas, 

parece-me que se acham satisfeitas as condições e requisitos 

ensejadores do arrefecimento da proteção constitucional do devedor ao 

sigilo fiscal e justificam o DEFERIMENTO do pedido de pesquisas de bens 

de sua propriedade passíveis de penhora, por meio do sistema de 

consulta de dados denominado INFOJUD. Os autos deverão permanecer 

em gabinete até a efetivação da medida. Realizada a pesquisa, dê-se 

vistas ao exequente pelo prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, 

promova-se a negativação do nome do devedor por meio do sistema 

SERASAJUD. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] AgRg no REsp 1.322.436, Rel. 

Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. 

Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. 

Herman Benjamin, DJe 18/05/2015.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000379-07.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBSON VERONEZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000379-07.2016.8.11.0025 [Cédula 

de Crédito Bancário] EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: 

PAULO ROBSON VERONEZI VISTOS. Indefiro o pedido de citação por 

edital do executado, uma vez que ele já foi citado e, inclusive, se 

manifestou nos autos. Com relação aos pedidos de bloqueio de cartão de 

crédito e da CNH do executado, entendo que tais providências, neste 

momento processual, são extremamente gravosas e somente deverão ser 

adotadas após o exaurimento das diligências na busca por bens 

penhoráveis, o que não ocorreu na hipótese em análise, já que não 

promovida qualquer tentativa de localização de bens imóveis em nome do 

devedor. Assim, considerando que a pesquisa de bens imóveis 

registrados em nome do devedor é providência que pode ser realizada 

pela própria parte, determino a intimação do exequente para que de efetivo 

impulsionamento ao presente processo, no prazo de 15 dias, sob pena de 

suspensão dos autos pelo prazo de 01 ano, com posterior remessa dos 

autos ao arquivo e início da contagem do prazo prescricional, nos moldes 

do que prevê o artigo 921, §§1º e 4º do CPC. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000379-07.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBSON VERONEZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000379-07.2016.8.11.0025 [Cédula 

de Crédito Bancário] EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: 

PAULO ROBSON VERONEZI VISTOS. Indefiro o pedido de citação por 

edital do executado, uma vez que ele já foi citado e, inclusive, se 

manifestou nos autos. Com relação aos pedidos de bloqueio de cartão de 

crédito e da CNH do executado, entendo que tais providências, neste 

momento processual, são extremamente gravosas e somente deverão ser 

adotadas após o exaurimento das diligências na busca por bens 

penhoráveis, o que não ocorreu na hipótese em análise, já que não 

promovida qualquer tentativa de localização de bens imóveis em nome do 

devedor. Assim, considerando que a pesquisa de bens imóveis 

registrados em nome do devedor é providência que pode ser realizada 

pela própria parte, determino a intimação do exequente para que de efetivo 

impulsionamento ao presente processo, no prazo de 15 dias, sob pena de 

suspensão dos autos pelo prazo de 01 ano, com posterior remessa dos 

autos ao arquivo e início da contagem do prazo prescricional, nos moldes 

do que prevê o artigo 921, §§1º e 4º do CPC. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000517-03.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. F. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA DAINE DA SILVA OAB - 031.233.311-05 (REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES E DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, PARA QUE COMPAREÇAM NA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O 

DIA 16 DE JUNHO DE 2020 ÀS 13H 30 MINUTOS. JUÍNA, 24 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002488-86.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO CARLOS LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATUAL POSSUIDOR PRECÁRIO DO IMÓVEL (REU)

ANA MARIA RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1002488-86.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Recebo a 

emenda da inicial para que surtam os efeitos legais e jurídicos. 

Considerando que foram tomadas medidas de prevenção pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria-Conjunta 249, de 

18 de março de 2020, determinando o fechamento de todos os Fóruns das 

Comarcas do Estado e instituindo o regime obrigatório de teletrabalho, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 14 de julho de 2020, às 

15h00. Cite-se a requerida, nos termos do art. 562, terceira parte, do 

CPC/2015, para comparecer à audiência, advertindo-os de que poderão 
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intervir apenas para formular contraditas e reperguntas às testemunhas 

do(a) autor(a), desde que o faça por intermédio de advogado. O prazo 

para contestar a ação contar-se-á da intimação da decisão que deferir ou 

não a medida liminar (CPC/2015, art. 564, parágrafo único). Quanto às 

demais partes, intimem-se acerca da nova data designada para a 

realização da audiência. Por fim, determino à Secretaria judicial que 

retifique a autuação e registro dos autos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000073-96.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI EDSON BEHNE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ TEIXEIRA LEAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VEREDIANA BIELAK DE OLIVEIRA OAB - MT23687/O (ADVOGADO(A))

JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA OAB - MT0021917A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000073-96.2020.8.11.0025. Vistos, etc. 

Considerando que foram tomadas medidas de prevenção pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria-Conjunta 249, de 

18 de março de 2020, determinando o fechamento de todos os Fóruns das 

Comarcas do Estado e instituindo o regime obrigatório de teletrabalho, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 14 de julho de 2020, às 

17h00. Expeçam-se as intimações necessárias. Às providências. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000213-38.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON RODRIGUES AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT17815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO RODRIGUES AUGUSTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000213-38.2017.8.11.0025. Vistos, etc. 

Considerando que foram tomadas medidas de prevenção pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria-Conjunta 249, de 

18 de março de 2020, determinando o fechamento de todos os Fóruns das 

Comarcas do Estado e instituindo o regime obrigatório de teletrabalho, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 15 de julho de 2020, às 

13h30. Expeçam-se as intimações necessárias. Ciência ao Ministério 

Público. Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001736-17.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ACACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DARIO ACACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOAO ACACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GENESIS ACACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

HOZANA ACACIO DE OLIVEIRA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUPERTINO JOSE ACACIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001736-17.2019.8.11.0025. Vistos, etc. 

Considerando que foram tomadas medidas de prevenção pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria-Conjunta 249, de 

18 de março de 2020, determinando o fechamento de todos os Fóruns das 

Comarcas do Estado e instituindo o regime obrigatório de teletrabalho, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 15 de julho de 2020, às 

14h00. Expeçam-se as intimações necessárias. Ciência ao Ministério 

Público. Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000408-18.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MARCHI BENTO - ALIMENTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MARCHI BENTO OAB - SC54854 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN DEYVISS DE ASSIS SAMPAIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000408-18.2020.8.11.0025 EXEQUENTE: DANILO 

MARCHI BENTO - ALIMENTOS - ME EXECUTADO: JEAN DEYVISS DE 

ASSIS SAMPAIO Vistos, etc. Cuida-se de execução de título extrajudicial 

fundamentada em nota promissória em que determinou-se, inicialmente, a 

intimação do exequente para comprovar nos autos o recolhimento das 

custas judiciais e taxa judiciária. Ante a determinação, o exequente 

pugnou pela concessão da gratuidade de Justiça e, subsidiariamente, pelo 

pagamento das custas iniciais ao final ou, ainda, o pagamento parcelado. 

Pois bem. Segundo narra a exordial, o exequente é pessoa jurídica de 

direito privado. É cediço que se tratando de pessoa jurídica, a mera 

alegação ou declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente 

para respaldar o pedido de concessão do benefício. Acerca do tema, o c. 

Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumular de n. 481 para 

sedimentar o entendimento de que somente “faz jus ao benefício da justiça 

gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Insta consignar 

que este também é o entendimento do STF: "O pedido de justiça gratuita de 

pessoa jurídica de direito privado deve ser acompanhado de detalhada 

comprovação da efetiva insuficiência de recursos." (AI 673934 AgR, Rel. 

Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009). E ainda: 

"Tratando-se de entidade de direito privado - com ou sem fins lucrativos -, 

impõe-se-lhe, para efeito de acesso ao benefício da gratuidade, o ônus de 

comprovar a sua alegada incapacidade financeira, não sendo suficiente, 

portanto, ao contrário do que sucede com a pessoa física ou natural, a 

mera afirmação de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários advocatícios." (RE 192715 AgR, Rel. Min. Celso 

de Mello, Segunda Turma, julgado em 21/11/2006) Na hipótese, o 

exequente não apontou qualquer situação que justifique a concessão da 

gratuidade judiciária, tampouco apresentou documentos comprobatórios 

da alegada hipossuficiência. Ora, conforme já explanado acima, 

tratando-se de pessoa jurídica, reclama-se prova cabal a respeito da 

necessidade do benefício, o que não pode ser confundido com a 

existência de compromissos financeiros ou com eventuais resultados 

negativos em determinado momento, caso contrário, a gratuidade de 

justiça praticamente passaria a ser a regra. Aliás, para exemplificar, se a 

mera existência de dívidas, ônus fiscais ou encargos trabalhistas fossem 

suficientes para deferir o benefício da gratuidade judiciária às pessoas 

jurídicas, o deferimento do processamento de eventuais pedidos de 

recuperação judicial implicaria, automaticamente, na concessão da 

gratuidade de justiça, o que não ocorre. Isso posto, indefiro o pedido de 

gratuidade judiciária. Outrossim, indefiro o requerimento de pagamento das 

custas ao final do processo, uma vez que inexiste previsão legal para a 

hipótese. Nesse sentido, TJMT: AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – 

INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO ENSEJA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - CUSTAS AO FINAL - IMPOSSIBILIDADE - 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A existência 

de liquidação extrajudicial não gera presunção de hipossuficiência 

financeira da parte, sendo necessária a comprovação da impossibilidade 

de pagar as custas. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 
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Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda o recolhimento das 

custas ao final do processo, sendo permitido apenas o parcelamento 

dessas, quando pleiteado pela parte e atendido aos requisitos legais. (N.U 

0039951-91.2018.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, 

Publicado no DJE 26/09/2018) (Grifei) Derradeiramente, indefiro o pedido 

de pagamento parcelado das custas judiciais e taxa judiciária, haja vista 

que o exequente não fundamentou o requerimento, tampouco colacionou 

prova de que não possui condições de realizar o pagamento integral e 

imediato do valor. Ademais, é importante consignar que o parcelamento de 

custas somente pode ser deferido em caráter excepcional, isto é, nos 

casos em que reste demonstrado que o pagamento integral e imediato 

importará em prejuízo ao sustento próprio ou manutenção própria, isso 

para evitar que o pedido de parcelamento passe a ser usado como regra 

pelos postulantes quando o objetivo da legislação processual de regência 

é tratá-lo, justamente, como exceção. Ante o exposto, indeferidos todos 

os requerimentos, concedo à pessoa jurídica requerente, pela última vez, 

o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias para comprovar nos autos o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de extinção e 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, CPC/2015. Efetuado 

o pagamento, cumpra-se integralmente o despacho inicial, citando-se o 

executado por AR (opção do exequente expressada em petição de Id n. 

30973168). Às providências. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000327-06.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000327-06.2019.8.11.0025 REQUERENTE: BANCO 

DAYCOVAL S/A REQUERIDO: FABIO DOS SANTOS SILVA Vistos, etc. 

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar em que a parte 

autora manifestou-se pela desistência da ação. A medida liminar foi 

deferida, porém não logrou-se êxito na busca e apreensão do bem, 

tampouco na citação da parte ré. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. Decido. Com efeito, não há óbice ao acolhimento 

do pedido, posto que a parte ré sequer foi citada. Ante o exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, para os fins do artigo 

200, parágrafo único do NCPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Novo 

Código de Processo Civil. Custas judiciais remanescentes, se houver, 

ficam a cargo da parte autora (art. 90, caput, NCPC). Recolha-se eventual 

mandado expedido. Considerando que a parte autora renunciou 

expressamente ao prazo recursal, intime-se via DJe e arquive-se com 

baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína (MT), 

data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000199-83.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON NASCIMENTO (EXECUTADO)

ELZA CONCEICAO DE ANDRADE NASCIMENTO (EXECUTADO)

GESSICA CRISTINA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000199-83.2019.8.11.0025 EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES EXECUTADO: GESSICA CRISTINA DO NASCIMENTO, 

EDMILSON NASCIMENTO, ELZA CONCEICAO DE ANDRADE NASCIMENTO 

Vistos, etc. Trata-se de execução de título extrajudicial em que as partes 

em epígrafe, já qualificadas nos autos, transigiram, conforme termo de 

acordo de Id n. 30399716, pugnando, por conseguinte, pela homologação 

e suspensão do processo até o cumprimento integral da transação. 

Diretamente ao ponto, não se mostra possível, nem razoável, suspender o 

processo por longos seis anos, paralisando o procedimento processual e 

ocasionando exacerbado aumento do trâmite processual. Ademais, insta 

consignar que a imediata homologação da transação e extinção do 

processo com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015, em 

nada prejudica as partes, posto que havendo descumprimento de seus 

termos, poderá a parte interessada dar início ao cumprimento de sentença 

ou se valer da medida judicial que entender mais pertinente e eficaz, eis 

que disporá de um título executivo judicial. No que se refere ao acordo 

propriamente dito, verifico que as partes são plenamente capazes e, por si 

ou por procuradores, detêm poderes específicos para transigir, tendo 

firmado o acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa 

demonstração inequívoca de que se deseja compor independentemente de 

interferência estatal. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

acordo entabulado entre as partes (Id n. 30399716) para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. As custas judicias deverão ser pagas pela parte 

autora, na forma do despacho inicial. Honorários, nos termos do acordo. 

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com baixas necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000414-93.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGO CARLOS FELISMINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000414-93.2018.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de execução de título judicial ajuizada pela Academia Juinense de Ensino 

Superior LTDA-ME em desfavor de Antonio Rodrigo Carlos Felismino, já 

qualificados nos autos. Contudo, após a citação da parte executada, as 

partes transigiram para pôr fim à ação apresentando termo de acordo em 

Id 27519251, pugnando pela homologação judicial. Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. Breve relato. Decido. Denota-se que as partes, 

sabiamente, transigiram, conforme termo de acordo em Id 27519251. No 

caso em epígrafe, verifico que as partes são plenamente capazes e, por 

si ou por procuradores, detêm poderes específicos para transigir, tendo 

firmado o acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa 

demonstração inequívoca de que se deseja compor independentemente de 

interferência estatal. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

acordo entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito. As 

custas processuais serão pagas pela Exequente de forma parcelada (6 

vezes). Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

mantenha o feito arquivado provisoriamente até quitação integral das 

custas processuais. Uma vez quitadas, ao arquivo definitivo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000242-20.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000242-20.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta com 

fundamento Decreto-Lei 911/69, cujo objeto é a busca e apreensão de um 

veículo automotor alienado fiduciariamente por meio de contrato celebrado 

com a parte ré. O pedido liminar foi deferido. Contudo, após certidão 

negativa informando a impossibilidade do cumprimento, adveio aos autos 

termo de acordo extrajudicial firmado entre as partes epigrafadas. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Denota-se 

que as partes, sabiamente, transigiram, conforme termo de acordo em Id 

27514655. No caso em epígrafe, verifico que as partes são plenamente 

capazes e, por si ou por procuradores, detêm poderes específicos para 

transigir, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação se 

pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja compor 

independentemente de interferência estatal. Ante o exposto, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. Custas remanescentes, se houver, nos termos do 

acordo. Em caso de omissão, custas nos termos do art. 90, §3º, NCPC. 

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, data da assinatura registrada 

no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000352-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000352-87.2017.8.11.0025. Vistos, etc. Cuida-se 

de requerimento visando o cumprimento da medida liminar de busca e 

apreensão concedida nos autos de n. 0003211-33.2017.8.16.0194, em 

trâmite na 21ª Vara Cível de Curitiba/PR, apresentado por Banco Volvo 

(Brasil) LTDA em desfavor de Viação Juína Ltda., a ser cumprido nesta 

Comarca, eis que os veículos aqui estavam, conforme permissivo legal 

inserto artigo 3º, § 12 do Decreto Lei nº. 911/69. Analisando o feito, 

denota-se que a finalidade deste incidente foi devidamente cumprida, 

portanto comunique-se o Juízo da 21ª Vara Cível de Curitiba/PR, 

remetendo-lhe cópia integral dos presentes autos, referenciando-se na 

comunicação os autos de n. 0003211-33.2017.8.16.0194. Empós, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000722-95.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO SILVA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000722-95.2019.8.11.0025 AUTOR(A): EVALDO 

SILVA DE FIGUEIREDO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar ajuizada em 

que o requerente objetiva a condenação do Estado de Mato Grosso à 

obrigação de fazer na prestação de neurocirurgia para implante do 

marca-passo cerebral (eletrodo). O pedido liminar foi deferido, tendo o 

requerente interposto recurso de agravo de instrumento, o qual restou 

prejudicado, visto que o demandante foi submetido à neurocirurgia antes 

do julgamento do recurso. O requerente manifestou-se nos autos do 

agravo de instrumento n. 1005874-05.2019.8.11.0000 informando “(...) que 

foi submetido à neurocirurgia tendo sido implantado eletrodo cerebral, 

conforme se comprova através da foto da carteira de doente em anexo, 

bem como que, a cirurgia foi realizada por intermédio do SUS no hospital 

São Benedito em Cuiabá, ou seja, tendo o Estado cumprido com sua 

obrigação, a qual era o objeto da presente (...)”, manifestando-se, desta 

feita, sua ausência no interesse em continuar com a demanda, requerendo 

seja o feito extinto. Decisão da relatora em Id n. 26251748. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Com efeito, 

denota-se que a presente ação perdeu o seu objeto, haja vista que o 

requerido, independentemente de decisão judicial, forneceu o tratamento 

médico pleiteado pelo requerente. Desta feita, ante a perda superveniente 

do objeto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000245-09.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ABETES OTERIO DACOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA MARIA DE ANDRADE E APARECIDO (REU)

ANGELO MARCOS DE APARECIDO (REU)

MARIA ROSANGELA DE APARECIDO (REU)

ELISANGELA DE APARECIDO DE SOUZA (REU)

MARCELO DE APARECIDO (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000245-09.2018.8.11.0025 Requerente: Abetes 

Oterio Dacol Requeridos: Francisca Maria de Andrade de Aparecido, 

Marcelo de Aparecido, Elisangela de Aparecido de Souza, Ângela Maria de 

Aparecido e Maria Rosângela de Aparecido Pereira Vistos, etc. Abetes 

Oterio Dacol move ação em desfavor de Francisca Maria de Andrade de 

Aparecido, Marcelo de Aparecido, Elisangela de Aparecido de Souza, 

Ângela Maria de Aparecido e Maria Rosângela de Aparecido Pereira, os 

quais são sucessores universais de José Maria de Aparecido, objetivando 

a adjudicação compulsória de uma área de 15 (quinze) alqueires, 

desmembrada de uma área maior identificada como “lote 27, Seção “A”, 2ª 

Parte da Gleba Fontanillas, localizada no município de Castanheira (MT), 

matriculada sob n. 472 junto ao 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos 

e Documentos de Juína”, adquirida do Sr. José Maria de Aparecido em 

18.03.1998, bem como uma área de terras de 7,26 hectares, igualmente 

desmembrada da mesma área maior retro identificada, porém adquirida do 

Sr. Elpídio Balbueno em 08.01.2003. Contudo, narra que com o falecimento 

do Sr. José Maria de Aparecido, ocorrido em 12.03.2009, ficou impedido 

de regularizar a área perante o cartório de registro de imóveis competente. 

Nesse contexto, o requerente pugna pela procedência do pedido inicial 

para o fim de adjudicar 43,56 hectares, extraído da área maior de 

145,82ha. Devidamente citados (Id 12479330 - pág. 1), os requeridos 

compareceram na audiência de conciliação e reconheceram os fatos 

narrados na exordial, conforme termo de Id 14413042. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, dispensando dilação probatória, razão 

pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da 

razoável duração do processo, indefiro o pedido de produção de prova 

testemunhal formulado pelo requerente e passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. De 

início, entendo que não há óbice quanto ao pedido de adjudicação dos 15 

alqueires, pois o contrato particular de compromisso de compra e venda 

comprova que a área de 15 (quinze) alqueires foi vendida pelo de cujus ao 

requerente em 18.03.1998 (Id 11975782/Pág. 2) e os requeridos, que são 

herdeiros do vendedor falecido, reconheceram os fatos narrados na 

exordial e estão de acordo com pedido. Assim, partindo da premissa de 

que a parte ideal do imóvel já não integrava o patrimônio do de cujus, posto 
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que faltava apenas a obrigação de fazer de transmitir a propriedade 

outrora alienada, cabível a aplicação do artigo 501 do CPC/2015, de forma 

a suprir a declaração de vontade do vendedor falecido, ante a 

impossibilidade de seus herdeiros em fazê-la, de modo a dar prevalência 

ao julgamento de mérito aliada ao princípio da instrumentalidade das 

formas. Por outro lado, quanto ao pedido de adjudicação da área de 

7,26ha, adquirida pelo requerente do Sr. Elpídio Balbueno em 08.01.2003, 

conforme contrato particular de compromisso de compra e venda de Id 

11975782/Págs. 03/04, entendo não ser possível suprir a omissão do 

vendedor via adjudicação compulsória do bem. Explico. A adjudicação 

compulsória constitui demanda cuja finalidade é suprir judicialmente a 

omissão do titular do domínio de imóvel em outorgar a escritura definitiva 

ao compromissário comprador. As condicionantes para tal direito real, nos 

termos da Lei Civil (arts. 1.417 e 1.418), são a comprovação do negócio 

jurídico por meio de instrumento público ou particular, a não pactuação de 

cláusula de arrependimento, a recusa do vendedor na outorga da 

escritura e o adimplemento do requerente, ou seja, a quitação do valor. 

Acerca do tema, o Código Civil preconiza: Art. 1.417. Mediante promessa 

de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada 

por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro 

de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do 

imóvel. (Destaquei) Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito 

real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os 

direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e 

venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver 

recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. (Destaquei) No entanto, 

quanto à área de 7,26ha, observa-se que o requerente firmou contrato 

particular de compromisso de compra e venda com quem não é o 

proprietário do bem, e por esse motivo, não poderia dispor da coisa, 

tratando-se do instituto da venda “a non domino”, isto é, realizada por 

quem não era proprietário do imóvel, pelo que inexiste instrumento 

particular válido a viabilizar a adjudicação compulsória do imóvel. Nesse 

sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - 

PROMESSAS DE COMPRA E VENDA - VENDA "A NON DOMINO"- 

AUSÊNCIA DE VALIDADE - IMPROCEDÊNCIA. Exige-se para o sucesso da 

adjudicação compulsória a demonstração simultânea da existência de 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel, da quitação do preço 

pelo promitente comprador, a recusa do promitente vendedor em outorgar 

a escritura, além da perfeita identificação e descrição do bem, 

notadamente com os dados referentes ao registro. Somente os 

proprietários do imóvel possuem legitimidade para aliená-lo a terceiro, de 

modo que firmado com os autores contratos de compra e venda por quem 

não era dono, os instrumentos não tem validade. (TJ-MG - AC: 

10433150104969002 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 

04/02/0020, Data de Publicação: 10/02/2020) Ademais, não há omissão do 

titular do domínio a ser suprida judicialmente, pois o requerente firmou 

contrato de compromisso de compra e venda da área com Elpídio 

Balbueno, o qual não detinha poderes para dispor da coisa, pois, segundo 

consta nos autos, não era proprietário do imóvel. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para adjudicar em favor de 

Abetes Oterio Dacol uma área de terras de 15 (quinze) alqueires, 

desmembrada de uma área maior identificada como “lote 27, Seção “A”, 2ª 

Parte da Gleba Fontanillas, localizada no município de Castanheira (MT), 

matriculada sob n. 472 junto ao 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos 

e Documentos de Juína” e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC/2015. A 

presente sentença, uma vez transitada em julgado, valerá como título a ser 

registrado perante o cartório de registro de imóveis competente. Condeno 

o requerente ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, 

cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos 

do art. 98, § 3º, CPC/2015. Observando o trabalho desempenhado pelo(a) 

defensor(a) dativo(a) nomeado(a) pela Diretoria do Foro (Id n. 11975758), 

fixo em seu favor honorários dativos no montante de 02 (dois) URH’s da 

tabela atual da OAB, devendo ser expedida certidão de honorários em 

favor do(a) defensor(a) nomeado(a), nos termos do Prov. 09/2007-CGJ. 

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, se nada for 

requerido, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000535-87.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARTINS DA CUNHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

LEDA MARIA SE SOUZA VILAÇA (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE JUINA (IMPETRADO)

LEDA MARIA DE SOUZA VILLACA (AUTORIDADE COATORA)

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE JUINA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO ANGELO DE MOURA OAB - MT5321/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000535-87.2019.8.11.0025 Vistos, etc. Cuida-se 

de mandado de segurança em que o impetrante pleiteava a prestação de 

serviço público de saúde consistente no fornecimento de vaga em 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Deferido o pedido liminar, o Município 

de Juína manifestou-se (Id 18784792 e Id 18774810) informando que já 

havia fornecido a vaga na UTI ao paciente Daniel Martins da Cunha antes 

mesmo da decisão liminar, fato que foi confirmado junto ao SISREG. Nesse 

contexto, adveio parecer ministerial pela extinção do processo em virtude 

da perda superveniente do objeto. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. Decido. Com efeito, denota-se que a presente 

ação perdeu o seu objeto, haja vista que o impetrado, independentemente 

de decisão judicial, forneceu serviço público de saúde pleiteado no 

presente writ. Desta feita, ante a perda superveniente do objeto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VI do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001010-43.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENNIFER BEATRIZ KNIESS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001010-43.2019.8.11.0025 REQUERENTE: RAFAEL 

ALMEIDA DOS SANTOS REQUERIDO: JENNIFER BEATRIZ KNIESS Vistos, 

etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da sentença 

de Id n. 30894958, alegando omissão consistente na não fixação de 

honorários dativos. O termo de nomeação foi apresentado no ato de 

distribuição da ação - Id n. 20648603. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. Decido. Recebo os presentes embargos de 

declaração, em razão de sua tempestividade, sendo assim, passo à 

análise do mérito. Com efeito, houve omissão quanto à fixação dos 

honorários advocatícios em favor da advogada dativa nomeada. Sem mais 

delongas, considerando que a defensora atuou no presente feito, 

necessário conhecer dos embargos para sanar a omissão constatada. 

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 494, inciso II c/c art. 1.022, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, conheço dos embargos 

declaratórios para sanar a omissão e fixar honorários dativos em favor da 

advogada nomeada, Dra. Nathalia Fernanda de Almeida, inscrita na 

OAB/MT 17249, no montante de 03 (três) URH’s da tabela atual da OAB, 

devendo ser expedida certidão de honorários em favor do(a) defensor(a) 

nomeado(a), nos termos do Prov. 09/2007-CGJ. No mais, permanece 

inalterada a sentença. Intimem-se. Às providências. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-65.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGO CARLOS FELISMINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000573-65.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:ANTONIO 

RODRIGO CARLOS FELISMINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - 

CEP: 78320-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000521-69.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000521-69.2020.8.11.0025 

Exequente: Gilmar da Cruz e Souza Executado: Estado de Mato Grosso 

VISTOS, Cuida-se de execução por quantia certa aparelhada em certidões 

de crédito emitidas pelo juízo da Comarca de Juína em nome do exequente, 

pelo exercício do múnus processual da defensoria dativa dos 

hipossuficientes, ante a ausência de núcleo da DPE/MT na região. 

Intime-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, opor embargos à 

execução no prazo de 30 dias, nos termos do art. 52, inciso IX, da Lei n. 

9.099/95. Não havendo impugnação, homologo, desde já, os cálculos 

apresentados pelo exequente. Considerando que recentemente entrou em 

vigor o Provimento n. 20/2020-CM, que revogou integralmente o Provimento 

n. 11.2017, e prevê que a liquidação do débito será realizada no juízo da 

execução, por meio do sistema SRP 2.0, determino a remessa do feito ao 

Cartório Distribuidor e Contador para as devidas providências. Feitos os 

cálculos, expeça-se a Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos termos do 

art. 535, §3º, II, do CPC, observando-se as regras ditadas no Provimento 

n. 20/2020 - CM. Por fim, determino que o exequente seja intimado para 

apresentar e depositar em cartório as certidões de honorários 

exequendas, no prazo de 10 dias, devendo a Secretaria arquivar tais 

documentos em pasta própria. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001981-28.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001981-28.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: MARIA CLAUDIA DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

JUINA PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de ação ordinária de 

cobrança proposta por servidora pública municipal (professora), por meio 

da qual pretende, o pagamento do terço constitucional de férias sobre 

parte do período de descanso remunerado gozado nos cinco anos 

anteriores a propositura da ação, ou seja, a partir de 2014. De acordo com 

a autora, foi aprovada lei municipal (nº 314/98), que confere ao professor 

em efetivo exercício um período de férias anuais de 45 (quarenta e cinco) 

dias, sendo 30 (trinta) dias no mês de janeiro e 15 (quinze) dias no mês de 

julho de cada ano, de forma a seguir o calendário escolar. Aduz, porém, 

que apesar da dicção legal não ter se alterado no tempo, deixou a 

municipalidade de observar o que preconizam os arts. 7º, XVII da CR/88 e 

166 da Lei Orgânica Municipal, deixando de pagar o 1/3 sobre as férias 

desse período julino, razão porque pretende a condenação da 

municipalidade ao pagamento da importância de R$ 5.054,54 referente a 

tais verbas. Depreende-se dos autos que o requerido Município de 

Juína/MT, devidamente citado, não apresentou defesa. Aponta, assim, 

reconhecendo a parcial inadimplência, que os valores devidos somariam a 

quantia de R$ 4.356,55 , relativa ao terço constitucional sobre 15 dias de 

férias, e somente isso, dos anos de 2014 (R$ 733,21) - 2015 (R$ 766,93) - 

2016 (R$ 816,79) – 2017 (R$ 959,41) e 2018 (R$ 1.080,21), todos já 

corrigidos pelo IPCA-e e com juros de mora de 0,5% ao mês, nos termos 

da decisão sufragada pelo STF no RE n. 870947. Declínio de competência 

ante à decisão exarada no incidente de resolução de demandas 

repetitivas (Tema 01) na qual o Pleno do TJMT fixou a tese da competência 

absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento 

e julgamento das ações em que os entes da Administração Pública direta, 

autárquica e fundacional figurem como réus e cujo valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, a qual, nos termos da 

Resolução n. 004/2014/TP fixou-se nos juizados especiais cíveis nas 

Comarcas, como a presente, em que não tenha havido instalação da 

unidade especializada. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Percorrido o 

iter procedimental necessário ao desenvolvimento completo da fase de 

conhecimento em primeiro grau, sendo a matéria debatida majoritariamente 

de direito, é possível avançar-se diretamente para o julgamento da causa 

conforme o estado do processo, dando materialidade concreta à garantia 

constitucional de duração razoável do processo. Nesse sentido, calha 

registrar que o fato constitutivo do direito da autora em si, ou seja, a 

previsão legal de férias anuais divididas em dois períodos (15 dias em 

julho e 30 dias entre dezembro/janeiro), que não negou a ausência de 

pagamento do terço constitucional de férias sobre a fração de 15 dias de 

férias relativa ao meio do semestre letivo. Relembre-se, ademais, que na 

dicção da jurisprudência consolidada da Suprema Corte, o terço de férias 

incide sobre o total de dias a que tem direito o servidor/trabalhador e, 

portanto, se as férias de professores municipais de Juína/MT somam 45 

dias é sobre o total desse tempo que deve incidir o adicional 

constitucional, verbis: “Trata-se de agravo contra decisão obstativa de 

recurso extraordinário, este interposto com suporte na alínea ‘a’ do inciso 

III do art. 102 da Constituição Republicana, contra acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado do Maranhão. Acórdão assim ementado (fls. 449): 

‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORES MUNICIPAIS. 

FÉRIAS. ADICIONAL DE UM TERÇO (1/3). I – O servidor público municipal 

faz jus à remuneração respectiva pelo trabalho prestado e às 

consequentes parcelas relativas às férias anuais, acrescidas do terço 

constitucional, direito previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição 

Federal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. II – O 

adicional de um terço (1/3) a que se refere o art. 7º, XVII, da Constituição 

Federal, é extensível aos que também fazem jus a período de férias 

superiores a trinta dias anuais, ainda que desdobradas em dois períodos. 

Precedentes do STF’. 2. Pois bem, a parte recorrente sustenta violação ao 

inciso XVII do art. 7º da Magna Carta de 1988. 3. Tenho que o recurso não 

merece acolhida. Isso porque o entendimento adotado pela instância 

judicante de origem afina com a jurisprudência desta nossa Casa de 

Justiça de que o direito constitucional ao terço de férias (art. 7º, XVII) é de 

incidir sobre o período total de férias ao qual o servidor faz jus. Leia-se, a 

propósito, a ementa da AO 609, da relatoria do ministro Marco Aurélio: (...). 

4. No mesmo sentido: AO 637, da relatoria do ministro Celso de Mello; bem 

como AO 517 e RE 169.170, ambos da relatoria do ministro Ilmar Galvão. 

Ante o exposto, e frente ao art. 557 do CPC e ao § 1º do art. 21 do RI/STF, 

nego seguimento ao recurso” (ARE 649.109, Rel. Min. Ayres Britto, 

decisão monocrática, DJe 5.9.2011, transitada em julgado em 15.9.2011). 

Todavia, o valor devido à autora é, única e exclusivamente, referente ao 

terço dos 15 dias de férias, gozados e remunerados, relativos aos meses 

de julho de 2014/2015/2016/2017/2018 e não da forma como pedida, 

porque, a rigor, o que pediu a autora foi um novo salário, integral, e 

acrescido do adicional, coisa que absolutamente não lhe assiste direito. 

Em conformidade com o ensinamento de Leonardo Carneiro da Cunha, não 

sendo apresentada resposta no prazo legal a Fazenda Pública é revel, in 

verbis: “Sendo ré a Fazenda Pública, e não apresentando contestação, é 
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ela revel. Nesse caso impõe-se verificar se os efeitos da revelia são 

produzidos normalmente”. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda 

Pública em Juízo. 13ª. Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016.) Assim, 

declaro a revelia do Município de Juína, salientando, contudo, que tal 

providência não produzirá nestes autos o efeito mencionado no art. 344, 

posto que o litígio, como já dito em linhas pretéritas, versa sobre direitos 

indisponíveis – interesse público primário (inciso II, do Art. 345, do NCPC). 

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial, e o faço com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, CPC, 

para condenar o Município de Juína/MT a pagar o adicional constitucional 

de férias (terço de férias) sobre os 15 dias devidos de repouso nos anos 

de 2014/2015/2016/2017/2018, devidamente gozados e remunerados sem 

o adicional, no montante de R$ 4.356,55 corrigidos e atualizados 

monetariamente na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

que restar pacificada após o julgamento do Tema 810 pela Suprema Corte. 

Por se tratar de ação sujeita ao rito sumaríssimo, sem custas, nem 

honorários sucumbenciais, ao menos nesta fase procedimental. P.I.C. 

Juína-MT, 16 de abril de 2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína-MT, 16 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002331-16.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1002331-16.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: ISABEL GOMES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de relação jurídico-debitória, com pedido de exclusão dos 

registros de dívida em bancos de dados de restrição ao crédito e 

indenização por danos morais, os quais decorreriam da negativação 

indevida da autora porque ausente lastro contratual a justificar o 

comportamento adotado pela ré. Em sua contestação, levanta a 

demandada prejudicial de mérito, afirmando ter ocorrido a prescrição 

trienal (art. 206, § 3º, V, do CC) do direito de ação reparatória por 

alegados danos morais advindos da inclusão do nome do autor nos 

bancos de dados de restrição ao crédito por dívida supostamente 

inexistente, já que da data da negativação (02/04/2015) até o ajuizamento 

da ação, em dezembro de 2019, decorreu bem mais que três anos, 

fulminando a pretensão ressarcitória em comento. Afirmou, ainda, haver 

incorreção no valor dado à causa e ausência de juntada de documento 

essencial (extrato oficial de consulta ao banco de dados com o 

apontamento da restrição debatida), questões essas, que por serem 

prelibatórias à matéria de fundo, contemplam análise imediata, evitando a 

realização de atos judiciais desnecessários ou inúteis. No que tange à 

preliminar de ausência de documento essencial, não obstante não seja 

mesmo extrato oficial de consulta de dados, o documento carreado à 

exordial aponta a origem da informação e demonstra a existência de outra 

anotação no mesmo CPF, o que minimiza a possibilidade de que o 

documento, não original, seja fabricado ou inverídico, e, sendo assim, 

servindo ele a demonstrar a existência do registro de débito, é o quanto 

basta para o manejo da demanda em análise. Refutadas as prefaciais, há, 

ainda, que se aferir a questão prejudicial ao mérito suscitada na defesa do 

banco, e, nesse diapasão, a meu sentir, a razão lhe acompanha. De saída 

assinale-se que já está pacificado na jurisprudência do STJ que a ação de 

reparação de danos, por dívidas inexistentes negativadas em bancos de 

dados de restrição ao crédito, por distanciar-se, em muito, da noção de 

acidente de consumo, que autoriza a aplicação da regra do art. 27 do CDC 

(prescrição quinquenal da reparação de danos, exclusivamente, nas 

hipóteses de acidente de consumo), não é regida pelo prazo prescricional 

ali estabelecido, mas sim, pela regra geral da prescrição trienal, definida 

no art. 26, §3º, V, do Código Civil Brasileiro. Por todos, colho excerto de 

julgamento proveniente da Corte Cidadã: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DA 

PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CARÊNCIA 

SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL. SÚMULA 

83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido reconhecido 

que o termo inicial para contagem do prazo prescricional seria a partir da 

ciência da inscrição, nesse ponto, carece de interesse processual a 

recorrente. 2. No que se refere ao prazo prescricional da ação de 

indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes, promovida por instituição financeira ou 

assemelhada, como no caso dos autos, por tratar-se de responsabilidade 

extracontratual, incide o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, 

V, do CC/2002. 3. A aplicação do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor, que prevê o prazo de 5 (cinco) anos para ajuizamento da 

demanda, restringe-se tão somente às hipóteses de responsabilidade 

decorrente de fato do produto ou do serviço...” (STJ, AgRg no AREsp 

586.219/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014). Dito isso, há que se recordar que 

para a Corte Cidadã, fundando-se no princípio da actio nata, é do 

conhecimento da autora sobre a negativação existente que se inicia a 

contagem do prazo prescricional e, nesse diapasão, cabia a demandante 

demonstrar porque razões, durante mais de 4 anos, seu nome esteve 

apontado nos órgãos de restrição ao crédito, e ela NUNCA tomou 

conhecimento de tais registros. Frise-se: a necessidade de crédito, o uso 

do chamado “cadastro positivo” (score positivo na linguagem de comércio) 

é coisa comezinha, cotidiana, que se repete a cada aquisição no mercado, 

a cada negócio jurídico que se realiza no mercado consumidor e para 

afirmar desconhecer tal realidade, cabe ao negativado demonstrar que 

esteve, durante todo esse período de letargia, afastada das relações 

comerciais, das compras no mercado consumidor, o que nem de longe 

tratou de demonstrar nos autos. É necessário o registro: negativada por 

dívida que afirma não existir, a autora passou de abril de 2015 até 

novembro de 2019, ou seja, mais de 4 anos supostamente sem saber da 

negativação, o que é, no mínimo, duvidoso, razão porque cabia a ela 

demonstrar quais as razões do desconhecimento da situação de restrição 

cadastral que seu nome possuía, e não o fazendo, a conclusão é mesmo 

de que, ajuizou ação prescrita, cuja extinção deve ser declarada. 

Malgrado o reclamado ter defendido a licitude da sua conduta, ao 

argumento de que o débito seria decorrente de um contrato estabelecido 

entre ele e o autor, não apresentou qualquer documento apto ou prova 

das suas afirmações desvencilhando-se do ônus que lhe competia. 

Destarte, não demonstrada a regularidade na formação do negócio jurídico 

negado pelo requerente, o caminho não pode ser outro senão a 

declaração da inexistência da relação jurídica sob questionamento. 

Ademais, em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos demonstrar, de forma inconcussa, a origem da 

dívida, o que não logrou fazer o réu, ao contrário, apresentou defesa 

genérica e sem bases sólidas. Logo, resta incontroverso a falha na 

prestação dos serviços pelo reclamado ao inscrever o nome do autor no 

cadastro de proteção ao crédito por débito indevido. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão e declaro extinto o 

feito, com julgamento de mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Ritos, 

para: (a) declarar a inexistência de relação jurídica debitória entre o autor 

e a requerida, determinando a exclusão definitiva de seu nome dos 

bancos de dados do referido empréstimo, cancelando possível contrato e 

todos os débitos ainda vigentes ilegalmente, sob pena de multa diária que 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais); Sem custas, nem honorários, nesta 

fase procedimental, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. 

Juína/MT, 22 de abril de 2020. HALINE TURINO Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína/MT, 22 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-43.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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ADONIEL MARTINS PROCOPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001592-43.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: ADONIEL MARTINS PROCOPIO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de 

declaração de inexistência de débito c/c cumulada com indenização por 

danos morais. Consta da inicial que quando tentou efetuar compras no 

comércio local a parte autora foi surpreendida com a existência de uma 

negativação registrada em seu nome no valor de R$166,67, incluída pela 

requerida junto ao serviço de proteção ao crédito em 19/08/2016, 

causando-lhe assim, danos morais, porque a referida inscrição seria 

indevida, por não terem as partes qualquer relação comercial. A ré por 

sua vez alega que a negativação foi realizada dentro da normalidade, bem 

como, agiu no exercício regular de direito na negativação, ao se deparar 

com a inadimplência do consumidor, pois alega que o autor migrou a linha 

telefônica nº (66) 9926-1882, em 05/11/2015, no pacote de serviços Smart 

Vivo Controle Plus 500, o que ocasionou a emissão de faturas mensais 

(Doc. 01) e o cadastro no sistema interno da Ré. Declara ainda que a 

relação entre as partes transcorreu normalmente, tendo a Parte Autora 

efetuado o pagamento das faturas no período de novembro de 2015 a 

fevereiro de 2016, conforme se comprova por meio da tela sistêmica, 

contudo, sem qualquer justificativa, a Parte Autora deixou de efetuar o 

pagamento das faturas referentes aos meses de março, abril e maio de 

2016, fato gerador do incontestável débito no valor de R$ 166,67 (cento e 

sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Não obstante as alegações do 

requerente, de uma breve análise dos documentos carreados aos autos, 

pululam dúvidas sobre a plausibilidade da argumentação expendida na 

inicial, vez que o autor não havia adimplido as faturas dos meses de 

março, abril e maio de 2016, e consoante demonstrado pelos documentos 

juntados pela requerida que comprovam as faturas que suscitaram a 

negativação ao autor, conforme apresentado em contestação aos autos 

no ID. 27677890. Presentes indícios substanciais de que o débito ensejou 

a inscrição ao órgão de proteção ao crédito, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débito, a negativação constitui 

exercício regular do direito. Desta feita, não há que se falar em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da reclamada. Deve-se coibir atitudes de partes 

que buscam se beneficiar da própria torpeza do autor, após ter acionado 

o judiciário com a lealdade para a justa composição da lide. Conforme 

entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - 

INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DESABONADORES - INADIMPLEMENTO - 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS INEXISTENTES - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO. 1. A inscrição do nome do 

devedor nos cadastros desabonadores, respaldada em inadimplemento, 

configura exercício regular de direito, por parte do credor, afastando, 

consequentemente, a caracterização dos danos morais. 2. Tendo a parte 

mascarado a verdade dos fatos, omitindo circunstâncias essenciais ao 

julgamento da demanda e movimentando a máquina judiciária a seu bel 

prazer, não atendendo aos objetivos sociais do processo, há de ser 

condenada à pena por litigância de má-fé. Julgamento em 12 de junho de 

2019. Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

autorais com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, contidos na inicial, bem como, reconheço a litigância de má-fé, para 

condenar a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor da causa em favor da parte reclamada, custas processuais 

e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), 

também incidindo sobre do valor da causa, em favor do advogado da parte 

Reclamada. Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis 

ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. 

Juína/MT, 22 de abril de 2020. HALINE TURINO Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína/MT, 22 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-43.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIEL MARTINS PROCOPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001592-43.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: ADONIEL MARTINS PROCOPIO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de 

declaração de inexistência de débito c/c cumulada com indenização por 

danos morais. Consta da inicial que quando tentou efetuar compras no 

comércio local a parte autora foi surpreendida com a existência de uma 

negativação registrada em seu nome no valor de R$166,67, incluída pela 

requerida junto ao serviço de proteção ao crédito em 19/08/2016, 

causando-lhe assim, danos morais, porque a referida inscrição seria 

indevida, por não terem as partes qualquer relação comercial. A ré por 

sua vez alega que a negativação foi realizada dentro da normalidade, bem 

como, agiu no exercício regular de direito na negativação, ao se deparar 

com a inadimplência do consumidor, pois alega que o autor migrou a linha 

telefônica nº (66) 9926-1882, em 05/11/2015, no pacote de serviços Smart 

Vivo Controle Plus 500, o que ocasionou a emissão de faturas mensais 

(Doc. 01) e o cadastro no sistema interno da Ré. Declara ainda que a 

relação entre as partes transcorreu normalmente, tendo a Parte Autora 

efetuado o pagamento das faturas no período de novembro de 2015 a 

fevereiro de 2016, conforme se comprova por meio da tela sistêmica, 

contudo, sem qualquer justificativa, a Parte Autora deixou de efetuar o 

pagamento das faturas referentes aos meses de março, abril e maio de 

2016, fato gerador do incontestável débito no valor de R$ 166,67 (cento e 

sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Não obstante as alegações do 

requerente, de uma breve análise dos documentos carreados aos autos, 

pululam dúvidas sobre a plausibilidade da argumentação expendida na 

inicial, vez que o autor não havia adimplido as faturas dos meses de 

março, abril e maio de 2016, e consoante demonstrado pelos documentos 

juntados pela requerida que comprovam as faturas que suscitaram a 

negativação ao autor, conforme apresentado em contestação aos autos 

no ID. 27677890. Presentes indícios substanciais de que o débito ensejou 

a inscrição ao órgão de proteção ao crédito, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débito, a negativação constitui 

exercício regular do direito. Desta feita, não há que se falar em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da reclamada. Deve-se coibir atitudes de partes 

que buscam se beneficiar da própria torpeza do autor, após ter acionado 

o judiciário com a lealdade para a justa composição da lide. Conforme 

entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - 

INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DESABONADORES - INADIMPLEMENTO - 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS INEXISTENTES - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO. 1. A inscrição do nome do 

devedor nos cadastros desabonadores, respaldada em inadimplemento, 

configura exercício regular de direito, por parte do credor, afastando, 

consequentemente, a caracterização dos danos morais. 2. Tendo a parte 

mascarado a verdade dos fatos, omitindo circunstâncias essenciais ao 

julgamento da demanda e movimentando a máquina judiciária a seu bel 

prazer, não atendendo aos objetivos sociais do processo, há de ser 

condenada à pena por litigância de má-fé. Julgamento em 12 de junho de 

2019. Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 
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autorais com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, contidos na inicial, bem como, reconheço a litigância de má-fé, para 

condenar a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor da causa em favor da parte reclamada, custas processuais 

e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), 

também incidindo sobre do valor da causa, em favor do advogado da parte 

Reclamada. Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis 

ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. 

Juína/MT, 22 de abril de 2020. HALINE TURINO Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína/MT, 22 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002255-89.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR FERREZ OAB - MT0187660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ALVES DE LIMA 95163956191 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA FERREIRA PADILHA OAB - MT24298/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1002255-89.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: CAMILA BRITO DOS SANTOS REQUERIDO: AMARILDO 

ALVES DE LIMA 95163956191 PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais 

decorrentes de uma compra de aparelho celular sendo um I Phone 7Plus 

Gold128 GB Desbloqueado, com capinha e película, no valor de R$ 

4.040,00 (quatro mil e quarenta reais), com 01 (um) ano de garantia e que 

o referido aparelho apresentou alguns problemas de funcionamento 

(travamento do aparelho), e que a mesma entrou em contato com a 

fabricante do aparelho, disse a promovente ainda que a fabricante afirmou 

que o aparelho não era homologado pela ANATEL. Após tramitação de 

processo administrativo junto ao Procon–Juína, este não foi capaz de 

solucionar a lide. E, ao final do processo o Promovido foi penalizado com 

uma multa no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) pelo não 

comparecimento e ausência de defesa. Depois dos tramites do processo 

administrativo do Procon, o Requerido entrou em contato com a 

Promovente e garantiu que iria trocar o aparelho celular por um novo e 

homologado pela ANATEL. Assim, a Promovente entregou o aparelho ao 

Promovido. Não obstante as alegações da Requerente, de uma breve 

análise dos documentos carreados aos autos, em sede de inicial, 

afirma-se que o Requerido providenciou um novo aparelho, porém, pelo 

fato do Requerido solicitar uma declaração e com receio de não ser um 

aparelho homologado pela ANATEL, a Requerente não retirou o outro 

aparelho. A ré por sua vez alega que que, em nenhum momento se negou 

a resolver o problema, que sempre foi prestativo em atender a demanda, 

bem como, alega que o aparelho celular em questão encontra-se 

disponível na loja física para que a promovente faça a retirada. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Presentes 

indícios substanciais de que o Requerido não se negou a realizar a 

entrega de um novo aparelho do mesmo modelo e homologado pela 

ANATEL, presume-se verdadeira a versão posta na contestação, que 

inclusive a Requerente confirma e comprova através de conversar pelo 

WhatsApp que não fez a retirada no novo aparelho por receio de não ser 

homologado pela ANATEL, mesmo o Requerido informando que o novo 

aparelho já estaria na loja aguardando apenas a retirada. Não consta nos 

autos mínima comprovação de lesão moral a autora, embora teve o 

dissabor de após realizar uma compra ter que solicitar a troca de seu 

produto a Requerente, não demonstrou nos autos que o querente tenha se 

negado a lhe oferecer novo produto ou a devolução do valor da compra. 

Desta feita, não há que se falar em indenização a título de danos morais, 

pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da reclamada. Ante 

o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contidos 

na inicial. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. Juína/MT, 22 de abril de 

2020. HALINE TURINO Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína/MT, 22 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002255-89.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR FERREZ OAB - MT0187660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ALVES DE LIMA 95163956191 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA FERREIRA PADILHA OAB - MT24298/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1002255-89.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: CAMILA BRITO DOS SANTOS REQUERIDO: AMARILDO 

ALVES DE LIMA 95163956191 PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais 

decorrentes de uma compra de aparelho celular sendo um I Phone 7Plus 

Gold128 GB Desbloqueado, com capinha e película, no valor de R$ 

4.040,00 (quatro mil e quarenta reais), com 01 (um) ano de garantia e que 

o referido aparelho apresentou alguns problemas de funcionamento 

(travamento do aparelho), e que a mesma entrou em contato com a 

fabricante do aparelho, disse a promovente ainda que a fabricante afirmou 

que o aparelho não era homologado pela ANATEL. Após tramitação de 

processo administrativo junto ao Procon–Juína, este não foi capaz de 

solucionar a lide. E, ao final do processo o Promovido foi penalizado com 

uma multa no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) pelo não 

comparecimento e ausência de defesa. Depois dos tramites do processo 

administrativo do Procon, o Requerido entrou em contato com a 

Promovente e garantiu que iria trocar o aparelho celular por um novo e 

homologado pela ANATEL. Assim, a Promovente entregou o aparelho ao 

Promovido. Não obstante as alegações da Requerente, de uma breve 

análise dos documentos carreados aos autos, em sede de inicial, 

afirma-se que o Requerido providenciou um novo aparelho, porém, pelo 

fato do Requerido solicitar uma declaração e com receio de não ser um 

aparelho homologado pela ANATEL, a Requerente não retirou o outro 

aparelho. A ré por sua vez alega que que, em nenhum momento se negou 

a resolver o problema, que sempre foi prestativo em atender a demanda, 

bem como, alega que o aparelho celular em questão encontra-se 

disponível na loja física para que a promovente faça a retirada. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Presentes 

indícios substanciais de que o Requerido não se negou a realizar a 

entrega de um novo aparelho do mesmo modelo e homologado pela 

ANATEL, presume-se verdadeira a versão posta na contestação, que 

inclusive a Requerente confirma e comprova através de conversar pelo 

WhatsApp que não fez a retirada no novo aparelho por receio de não ser 

homologado pela ANATEL, mesmo o Requerido informando que o novo 

aparelho já estaria na loja aguardando apenas a retirada. Não consta nos 

autos mínima comprovação de lesão moral a autora, embora teve o 

dissabor de após realizar uma compra ter que solicitar a troca de seu 

produto a Requerente, não demonstrou nos autos que o querente tenha se 

negado a lhe oferecer novo produto ou a devolução do valor da compra. 

Desta feita, não há que se falar em indenização a título de danos morais, 

pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da reclamada. Ante 

o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contidos 

na inicial. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 
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processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. Juína/MT, 22 de abril de 

2020. HALINE TURINO Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína/MT, 22 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002379-72.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT14867/O (ADVOGADO(A))

ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA OAB - MT18619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1002379-72.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se 

de ação de indenização com obrigação de fazer e indenização por danos 

morais, em que o requerente alega ser usuário dos serviços de telefonia 

da requerida, no entanto alega ter solicitado a alteração de plano para um 

de menor valor, e que quando negociou a troca de plano, em 

consequência teve o valor de seu débito abatido, pagando apenas seus 

débitos futuros a troca de plano. A ré por sua vez alega que, houve 

alteração do plano Smart Pós pelo plano Vivo Controle solicitado pelo 

requerente e foi gerado uma última fatura proporcional ao último mês 

utilizado pelo plano Smart Pós, bem como, agiu no exercício regular de 

direito ao inserir o nome do credor junto ao Serasa, ao se deparar com a 

inadimplência do consumidor. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Não obstante as alegações do requerente, de uma breve 

análise dos documentos carreados aos autos, foram juntados 

comprovantes de pagamentos das últimas faturas, porém não se tem 

comprovante de pagamento da fatura que gerou a negativação em tese 

ventilada. No entanto, a demandada cuidou de carrear aos autos a cópia 

do contrato firmado entre as partes, além de prints de sua tela sistêmica 

indicando o pagamento das faturas até a data do inadimplemento e a 

parcela em aberto, comprovando a existência de relação jurídica entre as 

partes e a legalidade da cobrança realizada. Presentes indícios 

substanciais de que o débito ensejou a negativação do requerente, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a negativação constitui exercício regular do direito. Desse modo, se o 

questionamento dos valores cobrados não possui lastro de prova ou de 

fundamento que justifique o inconformismo do consumidor, se-me parece 

escorreita e lídima a postura da empresa que simplesmente exercita 

regularmente o direito de exigir do devedor o pagamentos das prestações 

que ele contratou. Desta feita, não há que se falar em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da reclamada. Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos autorais com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, contidos na inicial. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. Juína/MT, 22 de 

abril de 2020. HALINE TURINO Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para 

que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína/MT, 22 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002379-72.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT14867/O (ADVOGADO(A))

ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA OAB - MT18619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1002379-72.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se 

de ação de indenização com obrigação de fazer e indenização por danos 

morais, em que o requerente alega ser usuário dos serviços de telefonia 

da requerida, no entanto alega ter solicitado a alteração de plano para um 

de menor valor, e que quando negociou a troca de plano, em 

consequência teve o valor de seu débito abatido, pagando apenas seus 

débitos futuros a troca de plano. A ré por sua vez alega que, houve 

alteração do plano Smart Pós pelo plano Vivo Controle solicitado pelo 

requerente e foi gerado uma última fatura proporcional ao último mês 

utilizado pelo plano Smart Pós, bem como, agiu no exercício regular de 

direito ao inserir o nome do credor junto ao Serasa, ao se deparar com a 

inadimplência do consumidor. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Não obstante as alegações do requerente, de uma breve 

análise dos documentos carreados aos autos, foram juntados 

comprovantes de pagamentos das últimas faturas, porém não se tem 

comprovante de pagamento da fatura que gerou a negativação em tese 

ventilada. No entanto, a demandada cuidou de carrear aos autos a cópia 

do contrato firmado entre as partes, além de prints de sua tela sistêmica 

indicando o pagamento das faturas até a data do inadimplemento e a 

parcela em aberto, comprovando a existência de relação jurídica entre as 

partes e a legalidade da cobrança realizada. Presentes indícios 

substanciais de que o débito ensejou a negativação do requerente, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a negativação constitui exercício regular do direito. Desse modo, se o 

questionamento dos valores cobrados não possui lastro de prova ou de 

fundamento que justifique o inconformismo do consumidor, se-me parece 

escorreita e lídima a postura da empresa que simplesmente exercita 

regularmente o direito de exigir do devedor o pagamentos das prestações 

que ele contratou. Desta feita, não há que se falar em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da reclamada. Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos autorais com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, contidos na inicial. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. P.I.C. Juína/MT, 22 de 

abril de 2020. HALINE TURINO Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para 

que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Juína/MT, 22 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000476-65.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da Exequente para, no prazo de 05 dias, sanar a irregularidade 

da falta de assinatura da certidão acostada no ID. 31007631 e juntá-la aos 

autos devidamente assinada.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000508-70.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000508-70.2020.8.11.0025 

Exequente: José Carlos Pereira de Lima Executado: Estado de Mato 

Grosso VISTOS, Cuida-se de execução por quantia certa aparelhada em 

certidões de crédito emitidas pelo juízo da Comarca de Juína em nome do 

exequente, pelo exercício do múnus processual da defensoria dativa dos 

hipossuficientes, ante a ausência de núcleo da DPE/MT na região. 

Intime-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, opor embargos à 

execução no prazo de 30 dias, nos termos do art. 52, inciso IX, da Lei n. 

9.099/95. Não havendo impugnação, homologo, desde já, os cálculos 

apresentados pelo exequente. Considerando que recentemente entrou em 

vigor o Provimento n. 20/2020-CM, que revogou integralmente o Provimento 

n. 11.2017, e prevê que a liquidação do débito será realizada no juízo da 

execução, por meio do sistema SRP 2.0, determino a remessa do feito ao 

Cartório Distribuidor e Contador para as devidas providências. Feitos os 

cálculos, expeça-se a Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos termos do 

art. 535, §3º, II, do CPC, observando-se as regras ditadas no Provimento 

n. 20/2020 - CM. Por fim, determino que o exequente seja intimado para 

apresentar e depositar em cartório as certidões de honorários 

exequendas, no prazo de 10 dias, devendo a Secretaria arquivar tais 

documentos em pasta própria. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-26.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT8464-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da executada, na pessoa da advogada constituída, para se 

manifestar acerca dos cálculos apresentados pelo exequente, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-79.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa do advogado constituído, para que 

junte a petição inicial aos autos, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-64.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa do advogado constituído, para que 

junte a petição inicial aos autos, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-17.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO BANDEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Intimação da parte autora, na pessoa do advogado constituído, para 

comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento designada 

para o dia 29/06/2020, às 14h10min..Fica advertido que deverá apresentar 

contestação até a instalação da audiência, com toda documentação de 

que disponha para o esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei nº 

12.153/09). Saliento que a audiência, una nos termos da lei, contemplará 

toda instrução probatória apontada como necessária pelas partes e o ente 

público não gozará de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (art. 7º da Lei n. 12.153/09). Não obtida a conciliação, deverá 

o réu, por intermédio de advogado, oferecer resposta escrita ou oral 

acompanhada de documentos e rol de, no máximo, 3 (três) testemunhas, 

as quais deverão ser apresentadas pela parte que as tenha arrolado se 

não pleiteada a intimação (art. 34, caput, da Lei 9.099/95). Caso a parte 

pretenda a intimação das testemunhas, o pedido deverá ser formulado no 

mínimo cinco dias antes da audiência, de acordo com o que preceitua o 

art. 34, § 1°, da Lei 9.099/95.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000211-74.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE MARIA BAZANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ OAB - MT22183/O (ADVOGADO(A))

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO(A))

CLARICE BAGNARA SCHLEICHER OAB - MT19936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000211-74.2020.8.11.0086 

AUTOR(A): IVONE MARIA BAZANA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Com a devida vênia a parte 

Requerente, impossível o deferimento do pedido de gratuidade da justiça. 

Como se sabe, tal benefício se estende apenas àqueles necessitados, 

sem condições para o pagamento das custas processuais sem o 

consequente prejuízo ao seu sustento ou de sua família. Não é o que 

ocorre com a parte Requerente, uma vez que, não demonstra ser pessoa 

de pequeno porte financeiro que necessita de justiça gratuita. É evidente 

que se mostra capaz de recolher às custas necessárias ao recebimento e 

processamento de sua pretensão, haja vista, não ter condão para 

gratuidade processual. No mais, cabia demonstrar, contabilmente, a sua 

impossibilidade de pagar a taxa judiciária exigida. INDEFIRO, pois, o pedido 

de gratuidade da justiça. De mais a mais, impossível o deferimento do 

pedido de pagamento de custas ao final do processo. Referida benesse 

deve ser concedida apenas àqueles momentaneamente necessitados, 

sem condições para o pagamento das custas processuais sem o 

consequente prejuízo ao seu sustento ou de sua família, a teor do 

disposto no art. 456 da CNGC/MT, com redação “in verbis”: “Art. 456. A 

taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível.” 

Nesse sentido, de grande a valia o disposto pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO 

MONOCRÁTICA - NEGATIVA SEGUIMENTO – ART. 557, CAPUT, DO CPC - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - PAGAMENTO DE CUSTAS AO 

FINAL DO PROCESSO - IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DA 

NECESSIDADE, CONFORME ESTABELECE O ITEM 2.14.2 DA CNGC - 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A 

REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não 

merece reparo a negativa de seguimento a recurso de agravo de 
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instrumento manifestamente improcedente e em confronto a jurisprudência 

dominante do STJ a respeito do indeferimento da assistência judiciária. A 

simples declaração do interessado no sentido de que não tem condições 

de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, por se tratar de presunção relativa, pode ser afastada pelo 

julgador, fundamentadamente. (STJ, AgRg no AREsp 607.252/SP). O 

pagamento das custas processuais no final do processo apenas se 

admite mediante a demonstração pela parte da sua incapacidade 

momentânea para o pagamento, consoante o item 2.14.2 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.” (AgR 153052/2015, 

DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 02/12/2015). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS — 

IMPOSSIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

AO FINAL — INCAPACIDADE MOMENTÂNEA — NÃO VERIFICAÇÃO — 

ARTIGO 257 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO. Não 

comprovada a impossibilidade de pagamento das despesas processuais, 

é de rigor o indeferimento da assistência judiciária, visto que o benefício é 

de ser deferido a quem, verdadeira e honestamente, necessita. O 

recolhimento de custas ao final somente é de ser deferido “nos casos em 

que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento”, nos 

termos do Provimento nº 08/2013-CGJ, o que não se verifica na hipótese. 

Não obstante, deve ser assegurado à parte o direito ao seu recolhimento 

no prazo de trinta (30) dias, consoante prevê o artigo 257 do Código de 

Processo Civil. Recurso provido em parte.” (TJMT - Agravo de Instrumento 

n.122001/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado 

em 31/03/2015, publicado no DJE 13/04/2015). (Sem grifos no original). 

Desta forma, intime-se a Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do Código de Processo 

Civil. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 23 de abril de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000637-86.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BERTINI BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

fique ciente do deferimento do pedido de parcelamento de ID. . 31491063 

,procedendo conforme decisão ID 31114042. Nova Mutum,24 de abril de 

2020. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002593-74.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. F. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002593-74.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: 

[Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO:Nome: JULIENE MENDES DA 

CRUZ Endereço: Avenida dos Uirapurus, n° 1218N, ao lado do BETY Pet 

Shop, Quadra Q, LOTE 16, KIT NET 2, Bairro Centro, Nova Mutum - MT . 

POLO PASSIVO: Nome: SERGIO FERREIRA DE MORAES Endereço: Rua 

das Castanheiras,, n 067W, Nossa Senhora da Aparecida, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da PARTE 

AUTORA DA AUDIÊNCIA DESIGNADA conforme ato ordinatório e DECISÃO 

ID 26894019 DADOS DA AUDIÊNCIA: "...ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 10 de agosto de 2020 , às 15:00 horas (MT)..." 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos 

pela parte requerida como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora na petição inicial. 2. O não pagamento dos alimentos provisórios 

que tenham sido arbitrados, devidos a partir da citação, poderá ensejar 

sua execução, sob pena de protesto do pronunciamento judicial, além de 

decretação de prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. (art. 528, § 

3º, CPC) 3. Os alimentos provisórios deverão ser pagos a partir da 

citação, conforme especificado na decisão proferida nos autos, mediante 

depósito na conta acima indicada, ou, não havendo indicação, mediante 

pagamento direto à parte requerente, exigindo, nesta hipótese, o 

respectivo recibo. 4. A parte requerida, querendo produzir prova 

testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, e apresentar as demais provas que 

tiver (art. 8o da Lei nº. 5.478/68). 5. Deverá(ão) o(s) 

citando(s)/intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 24 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001260-87.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. V. D. S. (EXEQUENTE)

J. Y. V. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE VICENTE DA SILVA OAB - 093.510.384-83 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANE TEIXEIRA DARIO OAB - MT0018423A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS 

à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar a 

advogada Dra. Edivane Teixeira Dario, OAB/MT 18.423 acerca de sua 

nomeação como advogada dativa nos presentes autos, requerendo o que 

entender de direito Nova Mutum,24 de abril de 2020. CAMILLA LETICIA 

RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002488-34.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PAIM NERY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002488-34.2018.8.11.0086 Vistos. Em 

observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso. 

Cumpra-se. Nova Mutum, 22 de abril de 2020 LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001141-29.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAVIDSON MILAGRE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O 

(ADVOGADO(A))

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001141-29.2019.8.11.0086 Vistos. Em 

observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso. 

Cumpra-se. Nova Mutum, 22 de abril de 2020 LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001945-94.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN REGINA COPINI (AUTOR(A))

ADILSON CRISTIANO LEONARDI (AUTOR(A))

TRANSPORTES MANACA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001945-94.2019.8.11.0086 Vistos. Em 

observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso. 

Cumpra-se. Nova Mutum, 22 de abril de 2020 LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000385-20.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE RODRIGUES JUNGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR SCAPIN (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000385-20.2019.8.11.0086 Vistos. 

Considerando que já foram designadas 03 (três) sessões de conciliação, 

não tendo sido obtido êxito na localização do requerido para 

comparecimento à estas, além de que o requerente não manifestou acerca 

do interesse na realização do ato, o feito deve prosseguir sem a 

realização da mencionada audiência, não tendo qualquer óbice que 

formulem acordo extrajudicialmente ou mesmo quando da designação de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento. Nessa toada, determino a 

expedição de mandado de citação do requerido, a ser cumprido no 

endereço fornecido no ID nº 25243577. Consigno que neste caso, 

efetivada a citação, os prazos deverão se iniciar conforme previsto no 

artigo 231 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Nova Mutum, 22 de abril de 2020 LUCIANA 

DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000929-08.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DE SIQUEIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 
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(ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVINO CORANDI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIANE DE OLIVEIRA OAB - MT23925/O-O (ADVOGADO(A))

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO(A))

MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES OAB - MT21954/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000929-08.2019.8.11.0086 Vistos. Em 

observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso. 

Cumpra-se. Nova Mutum, 23 de abril de 2020 LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000266-25.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SANTO INACIO CONSTRUTORA, INCORP. E IMOB. LTDA. - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA DE FATIMA DA SILVA OAB - MT0018130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE MANZANO CASTRO (EXECUTADO)

FABIO RAIMUNDI (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000266-25.2020.8.11.0086 

Partes: SANTO INACIO CONSTRUTORA, INCORP. E IMOB. LTDA. - EPP - 

ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: SONIA DE FATIMA DA SILVA - 

MT0018130A X FABIO RAIMUNDI e outros - Assunto: EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. Em sendo em comarca diversa à do juízo de origem, no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a guia para pagamento da 

diligência deverá ser emitida no site do TJ-MT, por meio da opção "cumprir 

diligência na: outra comarca" e informar os dados do zoneamento para o 

devido cumprimento, nos termos da portaria 142/2019-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000394-79.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO PEREIRA PECANHA (REQUERENTE)

RENATA CARINI COSSETIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000394-79.2019.8.11.0086 Vistos. Cumpra-se 

o despacho de ID nº 21057315, remetendo-se os autos ao substituto legal. 

Às providências. NOVA MUTUM, 24 de abril de 2020 LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000743-48.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEE, BROCK, CAMARGO ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAILDA BRITO LAMARAO SILVA (EXECUTADO)

L. B. L. S. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000743-48.2020.8.11.0086 Vistos. De 

proêmio, tendo em vista que os exequentes ajuizaram o presente 

cumprimento de sentença em autos apartados da ação indenizatória em 

que foi produzido o título executivo, intimem-se os exequentes para 

trazerem aos autos a certidão de trânsito em julgado da sentença que 

fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 801, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 24 de abril de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000751-25.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALBERTO AREND (REQUERENTE)

ELTON ROGERIO AREND (REQUERENTE)

ROSANE AREND (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE AREND (INVENTARIADO)

IRINEU EDEGAR AREND (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000751-25.2020.8.11.0086 Vistos. Recebo a 

inicial, eis que a primeira vista se encontram presentes os requisitos legais 

do artigo 319 do CPC. NOMEIO como inventariante a herdeira ROSANE 

AREND, nos termos do artigo 617, inciso II, do Código de Processo Civil, 

que deverá ser intimada para prestar compromisso em 05 (cinco) dias e 

as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (artigo 617, 

parágrafo único, do NCPC). Após, citem-se os herdeiros e os 

interessados não-representados, se for o caso, bem como intime-se o 

Ministério Público e as Fazendas Públicas, manifestando-se estas sobre 

os valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 20 

(vinte) dias, ou atribuir valores que poderão ser aceitos pelos 

interessados, manifestando-se estes expressamente. Havendo 

concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos valores nela 

atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, 

venham imediatamente as últimas declarações, já com comprovação de 

recolhimento dos impostos estaduais, certidões negativas de tributos 

Federais, Estaduais e Municipais e esboço de partilha final. Importante 

salientar que foi atribuído à causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais), de modo que este poderá ser alterado após a realização da 

avaliação dos bens que constituem o espólio. No mais, intime-se a 

inventariante para apresentar o comprovante de recolhimento das custas 

e taxas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Nova Mutum/MT, 24 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000004-75.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA OAB - GO40273 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO OAB - GO24294 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA OAB - GO39111 (ADVOGADO(A))

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA CUSTODIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000004-75.2020.8.11.0086 

Partes: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ADVOGADOS 

DO(A) EXEQUENTE: RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - GO39111, 

JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - GO40273, 

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - GO24294, ARINILSON 

GONCALVES MARIANO - GO18478, MICHELLE DE CASTRO CINTRA - 

GO48624-O X RITA CUSTODIO DA SILVA - Assunto: EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. Em sendo em comarca diversa à do juízo de origem, no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a guia para pagamento da 

diligência deverá ser emitida no site do TJ-MT, por meio da opção "cumprir 

diligência na: outra comarca" e informar os dados do zoneamento para o 

devido cumprimento, nos termos da portaria 142/2019-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000003-90.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEZINDA DA CONCEICAO OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000003-90.2020.8.11.0086 

Partes: BANCO BRADESCO - ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT3056-O X ALMEZINDA DA CONCEICAO 

OLIVEIRA - Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. Em sendo em 

comarca diversa à do juízo de origem, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, a guia para pagamento da diligência deverá ser 

emitida no site do TJ-MT, por meio da opção "cumprir diligência na: outra 

comarca" e informar os dados do zoneamento para o devido cumprimento, 

nos termos da portaria 142/2019-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000413-51.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. E. S. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. H. S. (DE CUJUS)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000413-51.2020.8.11.0086 

Assunto: INVENTÁRIO (39) Processo impulsionado com a prolação do ato 

processual adequado, para intimar a parte AUTORA na pessoa do seu 

procurador, por todo o teor do ID 30883332(Despacho), contudo, sem 

publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da CNGC/MT de 2016, 

com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em segredo de justiça, 

as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico indicarão apenas as iniciais 

das partes, além da natureza da ação, número dos autos e o(s) nome(s) 

do(s) advogado(s)”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000271-47.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. S. N. (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000271-47.2020.8.11.0086 

Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Processo impulsionado com a 

prolação do ato processual adequado, para intimar a parte AUTORA na 

pessoa do seu procurador, por todo o teor do ID 30864617(Despacho), 

contudo, sem publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da 

CNGC/MT de 2016, com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em 

segredo de justiça, as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico 

indicarão apenas as iniciais das partes, além da natureza da ação, número 

dos autos e o(s) nome(s) do(s) advogado(s)”.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002541-78.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA DE IGREJA OAB - MT25183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FERREIRA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

N. D. S. F. (HERDEIRO)

T. D. S. F. (HERDEIRO)

R. D. S. F. (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte AUTORA, por seu(s) advogado(s), para 

agendar via e-mail funcional (novamutum.2vara@tjmt.jus.br) o 

comparecimento nesta Secretaria, a fim de assinar o Termo de 

Compromisso respectivo Nova Mutum,24 de abril de 2020. CAMILLA 

LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 137031 Nr: 828-51.2020.811.0086

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pretendida 

pela requerente GENESIA CHIODI para determinar que o requerido DIRCEU 

FÁVERO efetue o pagamento, a título de aluguel por 50% do patrimônio 

que possui em condomínio com a autora, eis que exerce a posse unilateral 

dos bens, o montante de 10 (dez) sacas por hectare para a safra 

2019/2020, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias.O pagamento do 

aluguel deve permanecer pelas safras posteriores, até que haja a 

transferência da posse à autora, dos bens a que esta faça jus, bem como 

será possível a revisão do valor fixado a título de aluguel, mediante perícia 

prévia para constatação da capacidade de produção das áreas. A data de 

vencimento do aluguel nos anos subsequentes se dará na mesma data 

(dia e mês) de vencimento do aluguel da safra 2019/2020.Em caso de 
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descumprimento da medida, estabeleço multa diária no importe de R$ 

1.000,00 (um mil reais), a incidir a partir da ciência desta decisão, limitada 

a 30 (trinta) dias-multa, nos termos do artigo 500 do Código de Processo 

Civil.Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à autora, nos 

moldes do artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000132-32.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO COSTA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000132-32.2019.8.11.0086 Vistos. O autor 

pugna no ID nº 26295487 pela utilização da prova emprestada dos autos 

de nº 1001273-72.2018.811.0005. Todavia, a prova emprestada somente 

deve ser deferida em casos excepcionais, onde não seja possível a 

repetição da produção da prova, o que não é o caso dos autos, motivo 

pelo qual INDEFIRO o requerimento de prova emprestada. Desde já, 

oportuno consignar que este juízo não está vinculado à sentença 

proferida naqueles autos, mas à análise do conjunto probatório do 

presente feito. Sendo assim, determino a exclusão dos documentos de ID 

nº 26297043, 26297078, 26297073, 26299682, 26301767, 26301769, 

26303208, 26318112, 26318134, 26318137, 26318139, 26318345, 

26318155, 26318361, 26318364, 26318365, 26318369, 26318371, 

26318372, 26318375, 26318379, 26318382, 26318385, 26318390, 

26319295, 26319302, 26319305, 26319310. No mais, em observância aos 

princípios da economia processual e da razoável duração dos processos 

[CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no prazo de (05) cinco dias, 

nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de Processo Civil, sobre as 

provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, indicando sua 

necessidade e pertinência, ocasião em que o processo deverá retornar 

concluso ao gabinete para saneamento, designação de audiência e/ou 

julgamento antecipado, conforme o caso. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Nova Mutum, 22 de abril de 2020 LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003038-29.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SORRISO LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BRUNO LAPENNA GARCIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB - MT8107-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1003038-29.2018.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO 

DE IMISSÃO NA POSSE, que o requerente MUNICIPIO DE SANTA RITA DO 

TRIVELATO/MT move em desfavor de BRUNO LAPENNA GARCIA e 

COLONIZADORA SORRISO LTDA – ME, todos devidamente qualificados 

nos autos. Alega o requerente, em síntese, que com finalidade de 

proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza, 

para desenvolvimento do turismo local, desenvolvimento social e 

econômico, declarou através do decreto nº 50/2018, de utilidade pública 

para fins de desapropriação de pleno domínio o lote de terras do Salto 

Magessi, com área de 69,72 hectares. Sustenta que o Salto Magessi, 

formado pelo Rio Teles Pires, nos limites entre os municípios de Santa Rita 

do Trivelato e Sorriso, faz parte de área de proteção ambiental estadual, 

instituída através da Lei Estadual nº 7.871/2002, denominada APA SALTO 

MAGESSI, de modo que o referido salto é constituído por um conjunto de 

cachoeiras, quedas d’aguas naturais e rochas de origem vulcânica, sendo 

um local de pesca, especialmente no período da piracema. Aduz também 

que é de real necessidade a desapropriação, ema vez que visa a 

preservação do meio ambiente, objetivando a conservação desta e 

estruturação do turismo na região, bem como esta foi inviabilizada na via 

administrativa em decorrência da ausência da matricula individualizada do 

bem junto ao cartório de registro de imóveis. Desse modo, pleiteia pela 

concessão da antecipação de tutela para imissão na posse do imóvel 

descrito, mediante o depósito de R$ 22.884,20 (vinte e dois mil, oitocentos 

e oitenta e quatro reais e vinte centavos). Com a exordial, juntou os 

documentos de ID nº 16894269, 16894270, 16894271, 12894273, 

16894275, 16894280, 16894283, 16894287, 16894541, 16894543, 

16894546, 16894547 e 16894551. No ID nº 18008954, a parte autora 

reiterou o pedido de tutela de urgência, momento em que juntou os 

documentos de ID nº 18008970, 18008974, 18008981. No ID nº 17356832, 

determinada a emenda à inicial para juntada dos documentos de ID nº 

16894267 e 16894552 com orientação de página correta. O autor 

apresentou emenda à inicial, juntando documentos nos ID’s nº 19895716, 

19895717 e 19895720. Proferido despacho no ID nº 20260832, momento 

em que foi determinada vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação, bem como a exclusão dos documentos de ID nº 16894297 e 

16894552. O Ministério Público apresentou parecer no ID nº 22491586, de 

forma favorável à concessão da antecipação de tutela pretendida. O 

requerido Bruno Lapenna Garcia pugnou por sua habilitação nos autos, 

através de advogado constituído, nos ID’s nº 24989681, 24989684 e 

24989686. O requerido Bruno Lapenna Garcia compareceu 

espontaneamente nos autos, apresentando contestação no ID nº 

25050224, momento em que pleiteou pelo indeferimento do pedido de 

imissão na posse, ante a ausência de comprovação de fato concreto, bem 

como a ausência de pagamento da indenização e, subsidiariamente, 

pugnou pela realização da perícia judicial provisória, para fixação do valor 

a ser depositado para concessão da imissão de posse. Em preliminar ao 

mérito da demanda, alegou aa ilegitimidade passiva da Colonizadora 

Sorriso LTDA, em decorrência de não ter exercido a posse da área objeto 

da desapropriação. De igual modo, pleiteou pelo reconhecimento da 

legitimidade passiva de Hugo Garcia Sobrinho. No mérito, requereu a 

declaração de nulidade do ato administrativo da desapropriação, por 

ausência de observância ao devido processo legal e contraditório. De 

forma subsidiária, pugnou pela condenação do requerido ao pagamento de 

justa indenização pelo imóvel a ser desapropriado. Impugnação à 

contestação no ID nº 24683064. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Cuida-se de pedido de antecipação de tutela visando a desapropriação 

por utilidade pública, com o objetivo de preservação da área 

desapropriada, assim como estruturação e desenvolvimento do turismo 

ecológico no local pelo Município de Santa Rita do Trivelato, nos moldes do 

artigo 3º, do Decreto nº 50/2018. Transcrevo: “Art. 3º. O objetivo da 

desapropriação de utilidade pública destina-se a permitir ao Município 

promover a conservação da área desapropriada e a estruturação e 

desenvolvimento do turismo ecológico no município, constituindo obra de 

interesse público, com base na alínea “k” do artigo 5º, do Decreto-Lei 

Federal nº 3.365 de 21 de junho de 1941.” Sobre a desapropriação, 

preceitua o Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello “(...) desapropriação se 

define como o procedimento através do qual o Poder Público, fundado em 

necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, 

compulsoriamente despoja alguém de um bem certo, normalmente 

adquirindo-o para si, em caráter originário, mediante indenização prévia, 

justa e pagável em dinheiro, salvo no caso de certos imóveis urbanos ou 

rurais, em que, por estarem em desacordo com a função social legalmente 

caracterizada para eles, a indenização far-se-á em títulos da dívida 

pública, resgatáveis em parcelas anuais e sucessivas, preservado seu 

valor real”. Os pressupostos para a desapropriação estão previstos no 

artigo 5º, inciso XXIV da Constituição Federal, vejamos: a lei estabelecerá 

o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 

ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, 

ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Outrossim, convém 

ressaltar que o princípio da supremacia do interesse público sobre o 

privado nos acarreta que quando houver o confronto entre interesse 

público e privado, visto que o estado desenvolve suas atividades em 

beneficio da coletividade. Sendo assim, uma vez que visa o interesse 
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coletivo e a utilidade pública, o pedido de desapropriação merece ser 

deferido. Explico. Os casos de utilidade pública estão previstos no artigo 

5º do Decreto Lei nº 3.365/41 e, no caso dos autos, qualificado na alínea 

“k” como utilidade pública a conservação e proteção de paisagens e locais 

particularmente dotados pela natureza. Ademais, a desapropriação tratada 

nos autos além estar de acordo com a utilidade pública, em observância 

ao artigo 5º, alínea “i” do Decreto Lei nº 3.365/41, também está de acordo 

com o dever do Poder Público em adotar as medidas e politicas 

necessárias à preservação ao meio ambiente, constitucionalmente 

previsto no artigo 225, da Constituição Federal. É de se destacar que há 

no feito documento de ID nº 18008970, no qual se evidencia o 

desmatamento realizado na APA SALTO MAGESSI, além de que dada a 

formação natural da área, mormente o conjunto de cachoeiras e quedas 

d’aguas, sendo local da atividade de pesca, mormente no período de 

piracema. Por oportuno, o expropriante requer a imissão provisória na 

posse dos bens, esta poderá ser feita mediante o depósito prévio da 

quantia arbitrada, independente da citação do réu, mediante o depósito do 

valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, 

urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal 

imediatamente anterior, conforme preceitua a alínea “c”, do § 1º, do artigo 

15, do decreto lei nº 3.365/41. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação 

da tutela. Registro, por fim, que apenas o direito que aqui se reconhece é 

aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente tão somente para 

identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela parte autora. 

Não se quer confiar a essa análise sumária o status - ou mesmo o efeito - 

garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. 

Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela autora é plausível, 

mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada 

dos fatos que gravitam em torno da presente demanda. ISTO POSTO, 

DEFIRO a antecipação de tutela pretendida pelo requerente para o fim de 

DETERMINAR a desapropriação do imóvel descrito na inicial, condicionada 

a PRÉVIA E JUSTA INDENIZAÇÃO, a qual deverá ser o valor cadastral o 

imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, nos 

moldes do artigo 15, § 1º, alínea “c” do Decreto Lei nº 3.365/41. Com o 

depósito dos valores em juízo referente ao lançamento do imposto 

territorial urbano, devendo ser comprovado nos autos o valor do 

lançamento, DETERMINO a IMISSÃO PROVISÓRIA do expropriante na 

posse do bem descrito no artigo 1º, paragrafo único, do Decreto Municipal 

nº 50/2018. Considerando que o requerido Bruno Lapenna Garcia 

compareceu espontaneamente nos autos, considero-o citado, nos moldes 

do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil. Postergo a apreciação 

das preliminares de ilegitimidade da requerida Colonizadora Sorriso LTDA – 

ME e nomeação de Hugo Garcia Sobrinho para depois da apresentação de 

contestação pela requerida Colonizadora Sorriso LTDA – ME, bem como o 

pleito de avaliação do imóvel por perícia judicial. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a indicação de 

Hugo Garcia Sobrinho para integrar o polo passivo da lide, sendo que no 

caso de concordância para inclusão deste no polo passivo, poderá o 

autor aditar a inicial no referido prazo, em atenção ao disposto no artigo 

339, § 2º, do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida 

COLONIZADORA SORRISO LTDA – ME no endereço constante da inicial 

para, querendo, contestar a presente ação, nos termos do artigo 335 no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se a advertência do artigo 344 do 

Código de Processo Civil. Após, caso na contestação seja alegado pelo 

réu qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC intime-se o 

autor para, apresentar impugnação a contestação, no prazo de 15 dias, 

sendo lhe permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 351 do 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Nova Mutum, 17 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000764-24.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA MARIA PEREZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000764-24.2020.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E 

POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE 

PERMANENTE, ajuizada pela requerente DAVINA MARIA PEREZ, em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já 

qualificados nos autos. De acordo com o informado na petição inicial, a 

autora está acometida por neoplasia maligna no pulmão esquerdo, em 

tratamento com sessões de quimioterapia, o que a tornam incapacitada 

para o exercício de suas funções habituais de costureira, a qual 

desempenhava informalmente. A parte requerente solicitou ao INSS a 

concessão do benefício de auxílio-doença, o qual foi indeferido em 

17/03/2020. Nesse diapasão, requereu em sede de tutela de evidência 

para que a autarquia requerida seja compelida a implantar o benefício 

previdenciário de auxílio-doença, com fundamento no artigo 311, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Com a exordial, juntou os documentos de ID’s 

nº 31436442, 31436445, 31436447, 31436448, 31436451, 31436454, 

31436457, 31436462, 31436466, 31436467, 31436468 e 31436469. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, defiro a autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos moldes dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil e Lei nº 

1.060/50. Recebo a inicial, eis que da análise perfunctória, está de acordo 

com os preceitos legais. A autora postulou pela concessão da tutela de 

evidência, a qual está prevista no artigo 311 do Código de Processo Civil, 

in verbis: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Da simples análise do 

dispositivo legal transcrito alhures, verifica-se que a tutela de evidência 

independe do perigo de dano ou resultado útil do processo, bem como 

vislumbro que a autora pleiteou a concessão da tutela de evidencia com 

base no inciso II, do artigo 311 do Código de Processo Civil, qual seja, 

quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante. Todavia, a hipótese em apreço não se 

trata de alegação que pode ser comprovada apenas documentalmente, 

necessitando de produção de prova pericial, com o fito de verificar o grau 

e natureza da incapacidade alegada pela parte autora. Além do mais, não 

é possível verificar dos documentos jungidos aos autos a condição de 

segurada da parte autora quando do surgimento da doença, mormente 

porque sua última contribuição à Previdência Social se deu em março/2008 

de acordo com o extrato do CNIS carreado aos autos, sendo que somente 

resta dispensada a carência mínima no caso de neoplasia maligna, nos 

moldes do artigo 26, inciso II, da Lei nº 8.213/1991. Desse modo, não há 

como se constatar a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da simples análise dos documentos carreados aos 

autos. Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos 

necessários ao deferimento da medida, com fundamento no artigo 311 do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o requerimento de tutela de evidência 

formulado na exordial. Cite-se o requerido, para, querendo, contestar a 

presente ação, nos termos do artigo 335 do CPC, observando-se o prazo 

de 30 (trinta) dias em observância ao artigo 183 do Código de Processo 

Civil, acompanhada de documentos e rol de testemunhas, com pedido de 

perícia, se for o caso, consignando no mandando as advertências do 

artigo 344 do CPC. Tendo em vista a escassez de mediadores no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC e a impossibilidade do INSS 

transacionar sobre a questão, deixo de designar audiência preliminar de 

conciliação, iniciando-se a contagem do prazo para apresentação de 

contestação nos moldes das hipóteses previstas no artigo 231 do Código 
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de Processo Civil. Após, caso na contestação seja alegado pelo réu 

qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC, intime-se o autor 

para, apresentar impugnação a contestação, no prazo de 15 dias, sendo 

lhe permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 351 do CPC. 

Por oportuno, antecipo a perícia, a fim de que, em eventual audiência, o 

processo já contenha todos os elementos probatórios, possibilitando 

melhor oitiva de testemunhas e prolação da sentença. Desde logo, para 

realização de perícia médica, NOMEIO como perito o Dr. João Leopoldo 

Baçan, podendo ser localizado no seguinte endereço: Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, sala 908, Centro Sul, Cuiabá/MT, 

telefone (65) 9 9601-1639 e e-mail: joao_bacan@yahoo.com.br, para que 

desde já agende data para a realização da perícia na requerente, sendo 

que o laudo deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias, após a 

realização da perícia. A título de remuneração, fixo os honorários periciais 

em R$ 470,00 (trezentos e setenta reais), valor este majorado em 

decorrência de o valor previsto na Resolução nº 232/2016 – CNJ estar 

defasada em 4 (quatro) anos, pelo o qual será pago pelo Sistema da 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal, além da especialização 

do profissional. Nos termos do artigo 465, inciso III, do Código de Processo 

Civil, intimem-se as partes para apresentação de quesitos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, a intimação do perito para a realização da perícia 

deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais 

quesitos apresentados pelas partes (art. 465, III, CPC), bem como da 

expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do 

exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos 

autos. Fica desde já determinado que o profissional agende data para a 

realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do 

artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus 

assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no 

artigo 469 do mesmo diploma legal. Apresentado o laudo, intimem-se as 

partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, no termos do 

artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Mutum, 24 de abril de 2020. LUCIANA 

DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito
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GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000375-73.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COM 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, 

com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo requerente RITA 

CUSTÓDIO DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, já qualificados nos autos. No ID de nº 18287834, a petição 

inicial foi recebida, porém, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela 

e nomeado médico para realização de perícia na parte autora. O requerido 

foi citado e apresentou contestação no ID nº 19305459, ocasião em que 

apresentou quesitos. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação no ID nº 20033735. O laudo pericial foi encartado no ID nº 

22461932, respondendo aos quesitos formulados pela autora e pelo INSS. 

No ID nº 22840075, a parte requerente manifestou-se sobre o laudo 

pericial, pleiteando pela concessão do auxilio doença. Por sua vez, a 

requerida deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação quanto ao 

laudo pericial. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. De proêmio, entendo por bem consignar que tenho como 

totalmente conclusivo o laudo pericial encartado no ID nº 22461932, vez 

que foi lavrado livre de vícios ou eventuais causas de nulidade, sendo que 

as partes nada impugnaram. O que restou bastante claro é que o 

requerente apresenta incapacidade total e temporária para o exercício de 

sua atividade habitual, decorrente de lesões nas vértebras da coluna, com 

espondilose, cervicalgia e lombalgia, devendo passar por reavaliação em 

12 (doze) meses junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Logo, 

procedo à HOMOLOGAÇÃO do laudo pericial. Assim, passo a análise do 

mérito. Consoante o que já foi mencionado, a demandante se diz 

merecedora do benefício relativo ao auxílio doença, a ser posteriormente 

convertido em aposentadoria por incapacidade permanente decorrente 

cervicalgia e lombalgia decorrente de processo degenerativo osteodiscal 

(CID M54.2, M47.9 e M54.5), de modo que em razão disso torna-se 

incapacitada para o trabalho, nos termos de sua petição inicial. Menciona 

que requereu administrativamente a concessão do benefício de auxílio 

doença, quando teve seu pedido indeferido (ID nº 18186194). Segundo 

informado no laudo pericial, o autora apresenta lesões em vértebras da 

coluna, com espondilose, havendo cervicalgia e lombalgia (CID M54.2, 

M47.9 e M54.5), sendo que está em tratamento, mas ainda apresenta dor 

recorrente e incapacitantes nos locais afetados, apresentando a autora 

incapacidade pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da perícia. O perito 

consignou que há possibilidade de agravamento da doença se continuar 

exercendo atividade laboral, além de que a atividade em que exercia 

anteriormente exige esforço físico intenso, bem como que a incapacidade 

teve início em novembro/2018, sendo que esta é total e temporária pelo 

prazo de 12 (doze) meses, momento em que deverá passar por 

reavaliação médica, eis que é suscetível de recuperação. O 

estabelecimento do auxílio-doença pleiteado pela parte autora tem sua 

concessão condicionada ao preenchimento de três requisitos, a saber: a) 

qualidade de segurado (a qual deve estar presente quando do início da 

incapacidade); b) preenchimento do período de carência (exceto para 

determinadas doenças, previstas expressamente em ato normativo 

próprio); c) incapacidade total e temporária para o trabalho exercido pelo 

segurado – ou seja, para o exercício de suas funções habituais. Em 

outras palavras, para o deferimento do benefício de auxílio-doença, a 

incapacidade dever ser temporária (com possibilidade de recuperação) e 

total ou parcial para a atividade exercida pela segurada. Oportuno 

mencionar que atividade habitual é a atividade para a qual a pessoa 

interessada está qualificada, sem necessidade de qualquer habilitação 

adicional. Ou seja, está com problemas físicos, o fato de não estar 

incapacitada para exercer atividades intelectuais não impede a concessão 

do auxílio-doença, na medida em que esse tipo de atividade não é a sua 

atividade habitual, e para tanto necessitaria de qualificação que não tem 

no momento. Por isso o artigo 59 diz atividade habitual, e não simplesmente 

atividade. Ainda, convém considerar quem faz jus à percepção da 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/1991: 

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” Portanto, para a concessão 

do benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, portanto, são 

necessários 3 (três) requisitos, a saber: 1. Carência mínima exigida em lei. 

2. qualidade de segurado à época do surgimento da doença; 3. 

comprovação da incapacidade permanente que está impossibilitando o 

segurado de exercer as suas atividades; Há demonstração da carência 

mínima pelas contribuições nos períodos de 22/09/2016 à 01/09/2017 (data 

do início da incapacidade), estando satisfeito o requisito do artigo 25, 

inciso II, da Lei nº 8.213/1991. Quanto à qualidade de segurado, tenho que 

o autor demonstrou ser segurado da previdência social à época do início 

dos sintomas de suas moléstias, qual seja, setembro de 2017, de modo 

que inclusive recebeu auxilio doença no período compreendido entre 

18/12/2017 à 07/10/2018, ocasião em que teve seu pedido de prorrogação 

do benefício negado. O cerne da questão, todavia, está adstrito ao 

terceiro requisito exigido para a concessão do benefício pleiteado, 

consistente na necessidade de se comprovar a incapacidade permanente 

ou temporária/parcial ou total ao exercício de qualquer espécie de 

trabalho. No caso em apreço, conforme se depreende do laudo médico 

pericial constatou-se claramente a existência de incapacidade total e 

temporária da parte autora para o exercício de suas atividades habituais, 

visto que laborava como camareira, atividade que exige esforço físico 

intenso, restando impossibilitada em virtude da patologia apresentada, de 

modo que os esforços podem inclusive agravar a doença. Portanto, a 

parte autora não conseguiu demonstrar os requisitos para a concessão 

da aposentadoria por invalidez, considerando que a incapacidade 

apresentada por ela no laudo pericial é temporária, pelo período 

compreendido de 12 (doze) meses, efetuando o respectivo tratamento, 

mormente porque suscetível de recuperação, devendo passar por 
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reavaliação após tal período, de acordo com o laudo pericial (ID nº 

22461932). Assim, cumpre apenas as exigências para o restabelecimento 

do auxílio doença, o qual deverá ser pago pelo INSS até que a demandante 

realize a sua reabilitação e consiga desempenhar trabalho de natureza 

diversa ou se recuperar da moléstia que lhe acomete, ou cumprir os 

requisitos da aposentadoria por invalidez. Nesse sentido, trago à baila o 

seguinte julgado: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. 1. Havendo incapacidade laborativa total e temporária é devida a 

concessão do auxílio-doença até que a parte autora tenha se recuperado 

e possa retomar as suas atividades habituais, devendo o benefício ser 

convertido em aposentadoria por invalidez caso seja constatada a 

impossibilidade de reabilitação. 2. Uma vez que a autora está apenas 

temporariamente incapacitada para o exercício de suas atividades 

habituais, é incabível a concessão de aposentadoria por invalidez, que 

exige a existência de incapacidade definitiva para a concessão. 3. 

Sucumbente o INSS, deverá arcar com o pagamento dos honorários 

periciais, devendo ressarci-los à Justiça Federal. 4. A antecipação de 

tutela resta mantida, porquanto confirmados a verossimilhança da 

alegação e o fundado receio de dano ou de difícil reparação. (TRF4 - AC: 

4507 RS 2009.71.99.004507-5, Relator: Revisor, Data de Julgamento: 

28/10/2009, TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: D.E. 09/11/2009) 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. 

QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE PARA O 

TRABALHO. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O AUXÍLIO-DOENÇA. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Os requisitos para a concessão do benefício previdenciário 

de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) qualidade de 

segurado; b) carência de doze contribuições mensais; c) incapacidade 

parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente 

(aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 2. Hipótese em que o 

laudo pericial conclui pela incapacidade total e temporária. Benefício 

devido: auxílio-doença desde a data da cessação indevida. 3. Se o autor 

pede aposentadoria por invalidez, mas a sentença concede 

auxílio-doença, ocorre a sucumbência recíproca em igual proporção, a 

ensejar a compensação dos honorários advocatícios (art. 21 do CPC) sem 

remanescer saldo em favor do patrono de quaisquer das partes. 4. 

Apelação da parte autora e remessa oficial improvidas. (AC 

0011959-34.2009.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL ALEXANDRE 

FERREIRA INFANTE VIEIRA, 2ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, e-DJF1 de 05/09/2016) Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, tendo em vista que a 

requerente RITA CUSTÓDIO DA SILVA somente conseguiu demonstrar os 

requisitos para o estabelecimento do auxílio doença, e não da 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, 

conforme os dados a seguir: Nome do segurado: Rita Custódio da Silva 

Benefício concedido: auxílio doença; Data de início do benefício – DIB: 

07/11/2018 – cessação indevida, restando consignado que o benefício 

será devido pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme laudo pericial, 

devendo a autora passar por nova avaliação junto ao Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS após o mencionado período. (ID nº 22461932) Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) da importância equivalente às prestações em 

atraso, até a data desta sentença, nos termos do disposto no artigo 85, §§ 

2° e 3°, do CPC e da Súmula 111, do STJ. As prestações vencidas 

deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC, conforme artigo 41-A da 

Lei 8.213/1991, acrescidos de juros de mora conforme preconizado no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, desde a citação. O requerido está 

isento de custas. Considerando-se a situação de miserabilidade e de 

saúde precária da parte autora, bem como a necessidade de 

assegurar-se a efetividade da prestação jurisdicional, estão presentes 

neste momento os requisitos necessários para a concessão da tutela de 

urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, motivo pelo 

qual determino que a Autarquia demandada implante o benefício do auxílio 

doença à autora, em virtude de se tratar de verba com caráter alimentar, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de imposição de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), limitada ao máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). Proceda-se ao pagamento dos honorários periciais ao perito 

nomeado (ID nº 18376550), através do Sistema da Assistência Judiciária 

Gratuita. Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido pelas partes, 

arquive-se com as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Mutum, 24 de abril de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000159-15.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICHEM DO BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERVAZIO SINOPOLI (EXECUTADO)

KATIA LOPES DE SOUZA SINOPOLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGENES GUANAES DOS SANTOS OAB - SP388312 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000159-15.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por AGRICHEM DO 

BRASIL S/A em face de GERVAZIO SINOPOLI e KATIA LOPES DE SOUZA 

SINOPOLI, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. No ID 

nº 27925456, acordo entabulado entre as partes. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Em vista do acordo 

celebrado no ID nº 27925456, e por ser expressão de vontade das partes 

e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos HOMOLOGO o acordo 

realizado, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Por sua vez, 

suspenda-se o feito, até o cumprimento integral do acordo, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil. Após o decurso de prazo para 

pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o cumprimento do acordo, sob pena de concordância tácita. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 22 de 

abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000255-30.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOLORES UEBEL SCHOUPINSKI (EXECUTADO)

ALBERTO SCHOUPINSKI NETO (EXECUTADO)

AUGUSTINHO MICKELI SCHOUPINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000255-30.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por MOCELLIN 

AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA em 

face de ALBERTO SCHOUPINSKI NETO, MARIA DOLORES UEBEL 

SCHOUPINSKI e AUGUSTINHO MICKELI SCHUPINSKI, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. No ID nº 23706061, acordo entabulado 

entre as partes. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Em vista do acordo celebrado no ID nº 23706061, e por ser 

expressão de vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos 

mesmos HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos. Por sua vez, suspenda-se o feito, até o cumprimento 

integral do acordo, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil. 

Após o decurso de prazo para pagamento, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do acordo, sob pena de 

concordância tácita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nova Mutum/MT, 22 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002079-58.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002079-58.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA, com 

pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo requerente MANOEL JOÃO 

ALVES DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, já qualificados nos autos. No ID de nº 16771192, a petição 

inicial foi recebida, porém, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela 

e nomeado médico para realização de perícia na parte autora. A parte 

autora informou a interposição de agravo de instrumento no ID nº 

18097182. O requerido foi citado e apresentou contestação no ID nº 

18658878, ocasião em que apresentou quesitos. No ID nº 19789999, a 

parte requerente impugnou a contestação. O laudo pericial foi encartado 

no ID nº 23572377, respondendo aos quesitos formulados pela autora e 

pelo INSS. Intimadas as partes a se manifestarem quanto ao laudo pericial, 

estas deixaram transcorrer in albis o prazo para tanto. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, entendo por 

bem consignar que tenho como totalmente conclusivo o laudo pericial 

encartado no ID nº 23572377, vez que foi lavrado livre de vícios ou 

eventuais causas de nulidade, sendo que as partes nada impugnaram. O 

que restou bastante claro é que o requerente apresentou incapacidade 

total e temporária para o exercício de sua atividade habitual no período 

compreendido entre janeiro de 2017 à janeiro de 2019, decorrente de 

acidente de trabalho, sendo que atualmente está apto para o trabalho. 

Logo, procedo à HOMOLOGAÇÃO do laudo pericial. Assim, passo a 

análise do mérito. Consoante o que já foi mencionado, o demandante se 

diz merecedor do benefício relativo ao auxílio doença, em virtude de ter 

lesionado o braço e joelho por acidente de trabalho, de modo que em 

razão disso torna-se incapacitado para o trabalho, nos termos de sua 

petição inicial. Menciona que requereu administrativamente o benefício de 

auxílio doença, quando teve seu pedido indeferido (ID nº 15025706). 

Segundo informado no laudo pericial, o autor apresentou em trauma e 

lesão no joelho esquerdo, além de fratura e luxação no braço e ombro 

esquerdo (CID S43, S83, M62.5). O perito consignou que as patologias 

decorrem de acidente de trabalho, apresentando incapacidade pelo 

período janeiro de 2017 à janeiro de 2019, em razão da limitação funcional, 

de modo que realizou cirurgia e está atualmente apto para o labor. O 

estabelecimento do auxílio-doença pleiteado pela parte autora tem sua 

concessão condicionada ao preenchimento de três requisitos, a saber: a) 

qualidade de segurado (a qual deve estar presente quando do início da 

incapacidade); b) preenchimento do período de carência (exceto para 

determinadas doenças, previstas expressamente em ato normativo 

próprio); c) incapacidade total e temporária para o trabalho exercido pelo 

segurado – ou seja, para o exercício de suas funções habituais. Em 

outras palavras, para o deferimento do benefício de auxílio-doença, a 

incapacidade dever ser temporária (com possibilidade de recuperação) e 

total ou parcial para a atividade exercida pela segurada. Oportuno 

mencionar que atividade habitual é a atividade para a qual a pessoa 

interessada está qualificada, sem necessidade de qualquer habilitação 

adicional. Ou seja, está com problemas físicos, o fato de não estar 

incapacitada para exercer atividades intelectuais não impede a concessão 

do auxílio-doença, na medida em que esse tipo de atividade não é a sua 

atividade habitual, e para tanto necessitaria de qualificação que não tem 

no momento. Por isso o artigo 59 diz atividade habitual, e não simplesmente 

atividade. Ainda, convém considerar quem faz jus à percepção da 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/1991: 

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” Portanto, para a concessão 

do benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, portanto, são 

necessários 3 (três) requisitos, a saber: 1. Carência mínima exigida em lei. 

2. qualidade de segurado à época do surgimento da doença; 3. 

comprovação da incapacidade permanente que está impossibilitando o 

segurado de exercer as suas atividades; Quanto à carência, em 

observância ao artigo 26, inciso II, da Lei nº 8.213/91, o autor está 

dispensado desta para a concessão do auxilio doença, mormente porque 

a patologia é decorrente de acidente de trabalho, conforme consignado 

pelo perito em seu laudo pericial (ID nº 23572377). O autor ostentava a 

qualidade de segurado da previdência social quando do surgimento da 

doença, no vínculo empregatício, com contribuições realizadas no mês de 

surgimento da doença, qual seja, 10/01/2017, conforme documento de ID 

nº 18658878. O cerne da questão, todavia, está adstrito ao terceiro 

requisito exigido para a concessão do benefício pleiteado, consistente na 

necessidade de se comprovar a incapacidade permanente ou 

temporária/parcial ou total ao exercício de qualquer espécie de trabalho. 

No caso em apreço, conforme se depreende do laudo médico pericial 

constatou-se claramente a existência de incapacidade total e temporária 

da parte autora para o exercício de suas atividades habituais, visto que 

laborava como capataz em uma propriedade rural, restando impossibilitado 

em virtude das lesões sofridas. Portanto, considerando que a 

incapacidade apresentada por ela no laudo pericial é temporária, devendo 

o auxilio doença ser concedido pelo período compreendido entre 

janeiro/2017 à janeiro/2019, momento em que posteriormente está apto 

para o retorno ao labor, de acordo com o laudo pericial (ID nº 23572377). 

Assim, cumpre apenas as exigências para o restabelecimento do auxílio 

doença, o qual deverá ser pago pelo INSS até que a demandante realize a 

sua reabilitação e consiga desempenhar trabalho de natureza diversa ou 

se recuperar da moléstia que lhe acomete, ou cumprir os requisitos da 

aposentadoria por invalidez. Nesse sentido, trago à baila o seguinte 

julgado: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. 1. Havendo incapacidade laborativa total e temporária é devida a 

concessão do auxílio-doença até que a parte autora tenha se recuperado 

e possa retomar as suas atividades habituais, devendo o benefício ser 

convertido em aposentadoria por invalidez caso seja constatada a 

impossibilidade de reabilitação. 2. Uma vez que a autora está apenas 

temporariamente incapacitada para o exercício de suas atividades 

habituais, é incabível a concessão de aposentadoria por invalidez, que 

exige a existência de incapacidade definitiva para a concessão. 3. 

Sucumbente o INSS, deverá arcar com o pagamento dos honorários 

periciais, devendo ressarci-los à Justiça Federal. 4. A antecipação de 

tutela resta mantida, porquanto confirmados a verossimilhança da 

alegação e o fundado receio de dano ou de difícil reparação. (TRF4 - AC: 

4507 RS 2009.71.99.004507-5, Relator: Revisor, Data de Julgamento: 

28/10/2009, TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: D.E. 09/11/2009) 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. 

QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE PARA O 

TRABALHO. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O AUXÍLIO-DOENÇA. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Os requisitos para a concessão do benefício previdenciário 

de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) qualidade de 

segurado; b) carência de doze contribuições mensais; c) incapacidade 

parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente 

(aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 2. Hipótese em que o 

laudo pericial conclui pela incapacidade total e temporária. Benefício 

devido: auxílio-doença desde a data da cessação indevida. 3. Se o autor 

pede aposentadoria por invalidez, mas a sentença concede 

auxílio-doença, ocorre a sucumbência recíproca em igual proporção, a 

ensejar a compensação dos honorários advocatícios (art. 21 do CPC) sem 

remanescer saldo em favor do patrono de quaisquer das partes. 4. 

Apelação da parte autora e remessa oficial improvidas. (AC 

0011959-34.2009.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL ALEXANDRE 

FERREIRA INFANTE VIEIRA, 2ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, e-DJF1 de 05/09/2016) Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE A DEMANDA, tendo em vista que o requerente MANOEL 

JOÃO ALVES DA SILVA conseguiu demonstrar os requisitos para o 

estabelecimento do auxílio doença, nos termos do artigo 373, inciso I, do 

CPC, conforme os dados a seguir: Nome do segurado: MANOEL JOÃO 

ALVES DA SILVA Benefício concedido: auxílio doença; Data de início do 
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benefício – DIB: 01/01/2017 à 01/01/2019, devendo ser descontados os 

valores já recebidos por este a título de auxílio doença, de acordo com o 

laudo pericial de ID nº 23572377. Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) da 

importância equivalente às prestações em atraso, até a data desta 

sentença, nos termos do disposto no artigo 85, §§ 2° e 3°, do CPC e da 

Súmula 111, do STJ. As prestações vencidas deverão ser corrigidas 

monetariamente pelo INPC, conforme artigo 41-A da Lei 8.213/1991, 

acrescidos de juros de mora conforme preconizado no Manual de Cálculos 

da Justiça Federal, desde a citação. O requerido está isento de custas. 

Considerando-se a situação de miserabilidade e de saúde precária da 

parte autora, bem como a necessidade de assegurar-se a efetividade da 

prestação jurisdicional, estão presentes neste momento os requisitos 

necessários para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual determino que a 

Autarquia demandada implante o benefício do auxílio doença à autora, em 

virtude de se tratar de verba com caráter alimentar, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de imposição de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), limitada ao máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Proceda-se ao 

pagamento dos honorários periciais ao perito nomeado (ID nº 18399578), 

através do Sistema da Assistência Judiciária Gratuita. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido pelas partes, arquive-se com as 

formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova 

Mutum/MT, 24 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001887-28.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA ALVES MAFRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001887-28.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COM 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, 

com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo requerente CLEUSA 

ALVES MAFRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, já qualificados nos autos. No ID de nº 16053123, a petição inicial foi 

recebida, porém, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela e 

nomeado médico para realização de perícia na parte autora. O requerido 

foi citado e apresentou contestação no ID nº 17694433, ocasião em que 

apresentou quesitos. A parte autora apresentou quesitos no ID nº 

20699621. Impugnação à contestação no ID nº 20845040. O laudo pericial 

foi encartado no ID nº 24606755, respondendo aos quesitos formulados 

pela autora e pelo INSS. Devidamente intimadas a se manifestarem sobre o 

laudo pericial, a parte autora apresentou manifestação no ID nº 24661144, 

concordando com o laudo pericial, bem como requerendo a procedência 

da ação. Por sua vez, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo para 

manifestação. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. De proêmio, entendo por bem consignar que tenho como 

totalmente conclusivo o laudo pericial encartado no ID nº 24606755, vez 

que foi lavrado livre de vícios ou eventuais causas de nulidade, sendo que 

as partes nada impugnaram. O que restou bastante claro é que o 

requerente apresenta incapacidade total e permanente para o exercício de 

sua atividade habitual, decorrente de espondilose, abaulamento e 

protrusão discal (CID M51.1, M47.9 e M51.2). Logo, procedo à 

HOMOLOGAÇÃO do laudo pericial. Quanto à prejudicial de mérito alegada, 

AFASTO-A, posto que o indeferimento administrativo se deu em 

08/08/2018, conforme se extrai do documento de ID nº 14654299. Assim, 

passo a análise do mérito. Consoante o que já foi mencionado, a 

demandante se diz merecedora do benefício relativo ao auxílio doença, a 

ser posteriormente convertido em aposentadoria por incapacidade 

permanente decorrente de estar acometida por espondilodiscoartrose 

lombar, em L4-L5 e L5-S1 (CID M.51.2 e M47.9), de modo que em razão 

disso torna-se incapacitada para o trabalho, nos termos de sua petição 

inicial. Menciona que recebeu o benefício de auxilio doença no período 

compreendido entre 13/10/2016 à 29/05/2018, mediante concessão 

administrativa pela autarquia requerida, sendo que em revisão ao 

benefício, este foi cessado (ID nº 14654299). O médico perito nomeado 

consignou em seu laudo encartado no ID nº 24606755, que o paciente em 

questão teria diagnóstico de espondilose, abaulamento e protrusão discal 

(CID M51.1, M47.9 e M51.2), conforme resposta ao quesito “b” da 

autarquia requerida, gerando incapacidade funcional importante. Desta 

feita, a paciente é impossibilitada de trabalhar em qualquer atividade que 

requeira qualquer esforço físico, em caráter definitivo, de modo que a 

incapacidade existia inclusive quando do indeferimento administrativo pelo 

requerido, nos moldes da resposta aos quesitos “5” da parte autora e 

quesito “k” formulado pela parte requerida. Nesse diapasão, convém 

considerar quem faz jus à percepção da aposentadoria por invalidez, nos 

termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/1991: “Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Portanto, para a concessão do benefício 

previdenciário da aposentadoria por invalidez, portanto, são necessários 3 

(três) requisitos, a saber: 1. Carência mínima exigida em lei; 2. qualidade 

de segurado à época do surgimento da doença; 3. comprovação da 

incapacidade permanente que está impossibilitando o segurado de exercer 

as suas atividades; Quanto aos dois primeiros requisitos, estes restam 

devidamente demonstrados, de modo que a autora cumpriu a carência 

mínima exigida, mediante o vínculo empregatício junto à Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais de 06/02/2009 à 06/08/2018, bem como 

era segurada da previdência social quando do inicio da patologia (outubro 

de 2016), sendo que inclusive a autora recebeu auxilio doença no período 

compreendido entre 13/10/2016 à 29/05/2018. O cerne da questão, 

todavia, está adstrito ao terceiro requisito exigido para a concessão do 

benefício pleiteado, consistente na necessidade de se demonstrar a 

incapacidade total e permanente ao exercício de qualquer espécie de 

trabalho. Assim, conforme se depreende do laudo médico pericial, 

constatou-se claramente a existência de incapacidade da parte autora 

para o exercício de qualquer atividade em decorrência da limitação 

funcional, mormente à dor na coluna lombar, em virtude de sua patologia 

de origem degenerativa, em estágio avançado e sem possibilidade de 

cura. Segundo apontado no laudo, o autor não poderia passar por 

reabilitação para trabalhar nas funções desempenhadas anteriormente, 

tendo em vista as dores crônicas na coluna lombar. Consoante ainda as 

afirmações do laudo, a moléstia do autor tem caráter permanente, devido à 

progressão do processo degenerativo, bem como não poderia a autora 

passar por reabilitação em atividades de qualquer natureza, posto que 

apresenta dor crônica na coluna lombar. Portanto, verifica-se, pois, que o 

laudo foi conclusivo em afirmar que a autora encontra-se INCAPACITADA 

para o exercício de seu labor, de forma TOTAL E PERMANENTE, não 

havendo possibilidade de passar pela reabilitação profissional. Desta feita, 

restando comprovado o requisito da incapacidade TOTAL e PERMANENTE 

para qualquer atividade laborativa que lhe garanta a própria subsistência, 

impõe-se o deferimento do pedido inicial. Nesse sentido, trago a baila o 

seguinte julgado, proveniente do Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região, vejamos: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ URBANA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. 

Sentença proferida na vigência do NCPC: inaplicabilidade da remessa 

necessária. 2. A matéria remanescente nos autos fica limitada à 

controvérsia objeto da apelação de fl. 229. 3. O INFBEM de fl. 71 comprova 

que a parte autora gozou benefício de auxílio-doença até 31.12.2015. 4. O 

laudo pericial de fl. 198 atestou a incapacidade total e permanente da parte 

autora em razão de esclerose múltipla. 5. DIB: é devida a concessão de 

aposentadoria por invalidez desde 24.03.2016, conforme determinado em 

sentença, à míngua de recurso voluntário da parte autora, no ponto. 6. 

Quanto aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal no Recurso 

Extraordinário nº 870.947/SE, considerou inconstitucional a atualização 

monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), 

"uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a 

variação de preços da economia". 7. Os honorários advocatícios ficam 

majorados em 2% (dois por cento), a teor do disposto no artigo 85, §§ 2º, 

3º e 11º do CPC, totalizando o quantum de 12% (doze por cento) 
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calculado sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença. 

8. A antecipação de tutela deve ser mantida, porque presentes os 

requisitos e os recursos eventualmente interpostos contra o acórdão têm 

previsão de ser recebidos apenas no efeito devolutivo. 9. Apelação não 

provida.A Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação. (AC 

0024377-88.2018.4.01.9199, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

DE ASSIS BETTI, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 07/12/2018) Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA, tendo em vista que a 

requerente CLEUSA ALVES MAFRA conseguiu demonstrar os requisitos 

para a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do CPC, conforme os dados a seguir: Nome 

do segurado: CLEUSA ALVES MAFRA Benefício concedido: 

aposentadoria por invalidez Data de início do benefício – DIB: 29/05/2018 

data da cessação administrativa do benefício de auxílio doença. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC. As prestações vencidas deverão 

ser corrigidas monetariamente pelo INPC, conforme artigo 41-A da Lei 

8.213/1991, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação, segundo artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161 do CTN. O 

requerido está isento de custas por se tratar de autarquia, entidade da 

Administração Pública Indireta da União. Deverá o requerido suportar, não 

obstante, verba honorária em favor da procuradora da requerente, no 

montante equivalente a 10% das verbas vencidas até esta sentença (CPC, 

art. 85, §2º e § 3°, e Súmula 111 do STJ). Considerando-se a situação de 

miserabilidade e de saúde precária da parte autora, bem como a 

necessidade de assegurar-se a efetividade da prestação jurisdicional, 

entendo presentes neste momento os requisitos necessários para a 

manutenção da concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 

do Código de Processo Civil, motivo pelo qual determino que a Autarquia 

demandada realize a conversão imediata do benefício de auxílio doença 

em aposentadoria por invalidez à parte demandante, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de fixação de multa. Proceda-se ao pagamento 

dos honorários periciais ao perito nomeado, através do Sistema da 

Assistência Judiciária Gratuita. Sentença não sujeita ao reexame 

necessário. Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido pelas 

partes, arquive-se com as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 16 de abril de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000380-95.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CHARLES REIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000380-95.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COM 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, 

com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo requerente ANA 

CHARLES REIS, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, já qualificados nos autos. No ID de nº 18286383, a petição inicial foi 

recebida, porém, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela e 

nomeado médico para realização de perícia na parte autora. O requerido 

foi citado e apresentou contestação no ID nº 19305841, ocasião em que 

apresentou quesitos. O laudo pericial foi encartado no ID nº 22435682, 

respondendo aos quesitos formulados pela autora e pelo INSS. 

Devidamente intimadas a se manifestarem sobre o laudo pericial, as partes 

deixaram transcorrer o prazo in albis. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. De proêmio, entendo por bem consignar 

que tenho como totalmente conclusivo o laudo pericial encartado no ID nº 

21085840, vez que foi lavrado livre de vícios ou eventuais causas de 

nulidade, sendo que as partes nada impugnaram. O que restou bastante 

claro é que o requerente apresenta incapacidade total e temporária para o 

exercício de sua atividade habitual, decorrente de tendinopatia e bursite, 

devendo passar por reavaliação em 12 (doze) meses junto ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Logo, procedo à HOMOLOGAÇÃO do 

laudo pericial. Assim, passo a análise do mérito. Consoante o que já foi 

mencionado, a demandante se diz merecedora do benefício relativo ao 

auxílio doença, a ser posteriormente convertido em aposentadoria por 

incapacidade permanente decorrente de estar acometida por tendinopatia 

e bursite (CID M75.4, M75 e M65.8), de modo que em razão disso torna-se 

incapacitada para o trabalho, nos termos de sua petição inicial. Menciona 

que requereu administrativamente a concessão do benefício de auxílio 

doença, quando teve seu pedido indeferido (ID nº 18203397). Segundo 

informado no laudo pericial, a parte autora apresenta tendinopatia e bursite 

no ombro (CID M75.4, M75.5 e M65.8), sendo que apresenta dor 

recorrente e incapacitantes nos locais afetados, não conseguindo 

levantar o membro superior direito acima de 45 graus, apresentando a 

autora incapacidade pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da perícia. 

O perito consignou que a patologia não possui relação com o trabalho, 

bem como que não decorre de acidente de trabalho, além de que não é 

possível precisar a data de inicio da doença, mas que a incapacidade 

deve ser considerada a partir de dezembro/2018. O estabelecimento do 

auxílio-doença pleiteado pela parte autora tem sua concessão 

condicionada ao preenchimento de três requisitos, a saber: a) qualidade 

de segurado (a qual deve estar presente quando do início da 

incapacidade); b) preenchimento do período de carência (exceto para 

determinadas doenças, previstas expressamente em ato normativo 

próprio); c) incapacidade total e temporária para o trabalho exercido pelo 

segurado – ou seja, para o exercício de suas funções habituais. Em 

outras palavras, para o deferimento do benefício de auxílio-doença, a 

incapacidade dever ser temporária (com possibilidade de recuperação) e 

total ou parcial para a atividade exercida pela segurada. Oportuno 

mencionar que atividade habitual é a atividade para a qual a pessoa 

interessada está qualificada, sem necessidade de qualquer habilitação 

adicional. Ou seja, está com problemas físicos, o fato de não estar 

incapacitada para exercer atividades intelectuais não impede a concessão 

do auxílio-doença, na medida em que esse tipo de atividade não é a sua 

atividade habitual, e para tanto necessitaria de qualificação que não tem 

no momento. Por isso o artigo 59 diz atividade habitual, e não simplesmente 

atividade. Ainda, convém considerar quem faz jus à percepção da 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/1991: 

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” Portanto, para a concessão 

do benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, portanto, são 

necessários 3 (três) requisitos, a saber: 1. Carência mínima exigida em lei. 

2. qualidade de segurado à época do surgimento da doença; 3. 

comprovação da incapacidade permanente que está impossibilitando o 

segurado de exercer as suas atividades; Há demonstração da carência 

mínima pelas contribuições nos períodos de 02/02/2015 à 28/12/2018 (data 

do início da incapacidade), estando satisfeito o requisito do artigo 25, 

inciso II, da Lei nº 8.213/1991. Quanto à qualidade de segurado, tenho que 

o autor demonstrou ser segurado da previdência social à época do início 

dos sintomas de suas moléstias, qual seja, dezembro de 2018. O cerne da 

questão, todavia, está adstrito ao terceiro requisito exigido para a 

concessão do benefício pleiteado, consistente na necessidade de se 

comprovar a incapacidade permanente ou temporária/parcial ou total ao 

exercício de qualquer espécie de trabalho. No caso em apreço, conforme 

se depreende do laudo médico pericial constatou-se claramente a 

existência de incapacidade total e temporária da parte autora para o 

exercício de suas atividades habituais, visto que laborava como operadora 

de produção em frigorífico de suínos, restando impossibilitada em virtude 

da patologia apresentada. Portanto, a parte autora não conseguiu 

demonstrar os requisitos para a concessão da aposentadoria por 

invalidez, considerando que a incapacidade apresentada por ela no laudo 

pericial é temporária, pelo período compreendido de 12 (doze) meses, 

devendo passar por reavaliação após tal período, de acordo com o laudo 

pericial (ID nº 22435682). Assim, cumpre apenas as exigências para o 

restabelecimento do auxílio doença, o qual deverá ser pago pelo INSS até 

que a demandante realize a sua reabilitação e consiga desempenhar 

trabalho de natureza diversa ou se recuperar da moléstia que lhe 

acomete, ou cumprir os requisitos da aposentadoria por invalidez. Nesse 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 435 de 678



sentido, trago à baila o seguinte julgado: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO 

DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1. Havendo incapacidade 

laborativa total e temporária é devida a concessão do auxílio-doença até 

que a parte autora tenha se recuperado e possa retomar as suas 

atividades habituais, devendo o benefício ser convertido em aposentadoria 

por invalidez caso seja constatada a impossibilidade de reabilitação. 2. 

Uma vez que a autora está apenas temporariamente incapacitada para o 

exercício de suas atividades habituais, é incabível a concessão de 

aposentadoria por invalidez, que exige a existência de incapacidade 

definitiva para a concessão. 3. Sucumbente o INSS, deverá arcar com o 

pagamento dos honorários periciais, devendo ressarci-los à Justiça 

Federal. 4. A antecipação de tutela resta mantida, porquanto confirmados 

a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano ou de difícil 

reparação. (TRF4 - AC: 4507 RS 2009.71.99.004507-5, Relator: Revisor, 

Data de Julgamento: 28/10/2009, TURMA SUPLEMENTAR, Data de 

Publicação: D.E. 09/11/2009) PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA 

E INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA 

O AUXÍLIO-DOENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os requisitos para a concessão 

do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez são: a) qualidade de segurado; b) carência de doze 

contribuições mensais; c) incapacidade parcial ou total e temporária 

(auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para 

atividade laboral. 2. Hipótese em que o laudo pericial conclui pela 

incapacidade total e temporária. Benefício devido: auxílio-doença desde a 

data da cessação indevida. 3. Se o autor pede aposentadoria por 

invalidez, mas a sentença concede auxílio-doença, ocorre a sucumbência 

recíproca em igual proporção, a ensejar a compensação dos honorários 

advocatícios (art. 21 do CPC) sem remanescer saldo em favor do patrono 

de quaisquer das partes. 4. Apelação da parte autora e remessa oficial 

improvidas. (AC 0011959-34.2009.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL 

ALEXANDRE FERREIRA INFANTE VIEIRA, 2ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 de 05/09/2016) Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, tendo em 

vista que a requerente ANA CHARLES REIS somente conseguiu 

demonstrar os requisitos para o estabelecimento do auxílio doença, e não 

da aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, 

conforme os dados a seguir: Nome do segurado: Ana Charles Reis 

Benefício concedido: auxílio doença; Data de início do benefício – DIB: 

28/12/2018 – cessação indevida, restando consignado que o benefício 

será devido pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme laudo pericial, 

devendo a autora passar por nova avaliação junto ao requerido após o 

mencionado período. (ID nº 22435682) Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) da 

importância equivalente às prestações em atraso, até a data desta 

sentença, nos termos do disposto no artigo 85, §§ 2° e 3°, do CPC e da 

Súmula 111, do STJ. As prestações vencidas deverão ser corrigidas 

monetariamente pelo INPC, conforme artigo 41-A da Lei 8.213/1991, 

acrescidos de juros de mora conforme preconizado no Manual de Cálculos 

da Justiça Federal, desde a citação. O requerido está isento de custas. 

Considerando-se a situação de miserabilidade e de saúde precária da 

parte autora, bem como a necessidade de assegurar-se a efetividade da 

prestação jurisdicional, estão presentes neste momento os requisitos 

necessários para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual determino que a 

Autarquia demandada implante o benefício do auxílio doença à autora, em 

virtude de se tratar de verba com caráter alimentar, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de imposição de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), limitada ao máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Proceda-se ao 

pagamento dos honorários periciais ao perito nomeado (ID nº 18375034), 

através do Sistema da Assistência Judiciária Gratuita. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido pelas partes, arquive-se com as 

formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova 

Mutum/MT, 24 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002211-18.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA MARIA HEINTZE BRONDANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002211-18.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COM 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, 

com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo requerente 

MARGARIDA MARIA HENTZE, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, já qualificados nos autos. No ID de nº 17133077, 

a petição inicial foi recebida, porém, foi indeferido o pedido de antecipação 

de tutela e nomeado médico para realização de perícia na parte autora. A 

parte autora apresentou quesitos no ID nº 17935533. O requerido foi 

citado e apresentou contestação no ID nº 18746495, ocasião em que 

apresentou quesitos. O laudo pericial foi encartado no ID nº 23571079, 

respondendo aos quesitos formulados pela autora e pelo INSS. 

Devidamente intimadas a se manifestarem sobre o laudo pericial, a parte 

autora apresentou manifestação no ID nº 23881189, concordando com o 

laudo pericial, bem como requerendo a procedência da ação, com a 

concessão de tutela de urgência para implantação do benefício. Por sua 

vez, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De 

proêmio, entendo por bem consignar que tenho como totalmente 

conclusivo o laudo pericial encartado no ID nº 23571079, vez que foi 

lavrado livre de vícios ou eventuais causas de nulidade, sendo que as 

partes nada impugnaram. O que restou bastante claro é que o requerente 

apresenta incapacidade total e permanente para o exercício de sua 

atividade habitual, decorrente de dor lombar crônica, artrose e lesões nos 

joelhos (CID S83, M19, M22, M54.5). Logo, procedo à HOMOLOGAÇÃO do 

laudo pericial. Assim, passo a análise do mérito. Consoante o que já foi 

mencionado, a demandante se diz merecedora do benefício relativo ao 

auxílio doença, a ser posteriormente convertido em aposentadoria por 

incapacidade permanente decorrente de estar acometida por luxação, 

entorse e distensão das articulações e dos ligamentos do joelho (CID S83), 

artrose (CID M19) e transtornos de rótula (patela) (CID M22), de modo que 

em razão disso torna-se incapacitada para o trabalho, nos termos de sua 

petição inicial. Menciona que recebeu o benefício de auxilio doença no 

período compreendido entre 19/12/2011 à 05/07/2018, decorrente de 

determinação nos autos de Código 90412, sendo que em revisão ao 

benefício, este foi cessado (ID nº 18203397). O médico perito nomeado 

consignou em seu laudo encartado no ID nº 23571079, que o paciente em 

questão teria diagnóstico de dor lombar crônica, artrose e lesões nos 

joelhos (CID S83, M19, M22, M54.5), conforme resposta ao quesito “b”, o 

que a impediria de exercer atividades que demandassem qualquer tipo de 

esforço físico. Desta feita, a paciente é impossibilitada de trabalhar em 

qualquer atividade que requeira qualquer esforço físico, em caráter 

definitivo, de modo que a incapacidade existia inclusive quando do 

indeferimento administrativo pelo requerido, nos moldes da resposta ao 

quesito “k”. Nesse diapasão, convém considerar quem faz jus à 

percepção da aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei 

nº 8.213/1991: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Portanto, para a concessão do benefício previdenciário da aposentadoria 

por invalidez, portanto, são necessários 3 (três) requisitos, a saber: 1. 

Carência mínima exigida em lei; 2. qualidade de segurado à época do 

surgimento da doença; 3. comprovação da incapacidade permanente que 

está impossibilitando o segurado de exercer as suas atividades; Quanto 

aos dois primeiros requisitos, estes restam devidamente demonstrados, de 

modo que a autora é segurada especial em decorrência da atividade rural, 

sendo que inclusive a autora recebeu auxilio doença no período 
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compreendido entre 19/12/2011 à 05/07/2018. O cerne da questão, 

todavia, está adstrito ao terceiro requisito exigido para a concessão do 

benefício pleiteado, consistente na necessidade de se demonstrar a 

incapacidade total e permanente ao exercício de qualquer espécie de 

trabalho. Assim, conforme se depreende do laudo médico pericial, 

constatou-se claramente a existência de incapacidade da parte autora 

para o exercício de qualquer atividade em decorrência da limitação 

funcional, mormente à dor às movimentações dos joelhos e ao ficar em 

posição estática, em virtude de sua patologia de origem degenerativa. 

Segundo apontado no laudo, o autor não poderia passar por reabilitação 

para trabalhar nas funções desempenhadas anteriormente, tendo em vista 

as dores crônicas às movimentações dos joelhos e ao ficar em posição 

estática. Consoante ainda as afirmações do laudo, a moléstia do autor tem 

caráter permanente, devido à progressão do processo degenerativo, bem 

como não poderia a autora passar por reabilitação em atividades de 

qualquer natureza, posto que apresenta dor crônica na coluna até mesmo 

ao ficar em posição estática. Portanto, verifica-se, pois, que o laudo foi 

conclusivo em afirmar que a autora encontra-se INCAPACITADO para o 

exercício de seu labor, de forma TOTAL E PERMANENTE, não havendo 

possibilidade de passar pela reabilitação profissional. Desta feita, restando 

comprovado o requisito da incapacidade TOTAL e PERMANENTE para 

qualquer atividade laborativa que lhe garanta a própria subsistência, 

impõe-se o deferimento do pedido inicial. Nesse sentido, trago a baila o 

seguinte julgado, proveniente do Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região, vejamos: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ URBANA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. 

Sentença proferida na vigência do NCPC: inaplicabilidade da remessa 

necessária. 2. A matéria remanescente nos autos fica limitada à 

controvérsia objeto da apelação de fl. 229. 3. O INFBEM de fl. 71 comprova 

que a parte autora gozou benefício de auxílio-doença até 31.12.2015. 4. O 

laudo pericial de fl. 198 atestou a incapacidade total e permanente da parte 

autora em razão de esclerose múltipla. 5. DIB: é devida a concessão de 

aposentadoria por invalidez desde 24.03.2016, conforme determinado em 

sentença, à míngua de recurso voluntário da parte autora, no ponto. 6. 

Quanto aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal no Recurso 

Extraordinário nº 870.947/SE, considerou inconstitucional a atualização 

monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), 

"uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a 

variação de preços da economia". 7. Os honorários advocatícios ficam 

majorados em 2% (dois por cento), a teor do disposto no artigo 85, §§ 2º, 

3º e 11º do CPC, totalizando o quantum de 12% (doze por cento) 

calculado sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença. 

8. A antecipação de tutela deve ser mantida, porque presentes os 

requisitos e os recursos eventualmente interpostos contra o acórdão têm 

previsão de ser recebidos apenas no efeito devolutivo. 9. Apelação não 

provida.A Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação. (AC 

0024377-88.2018.4.01.9199, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

DE ASSIS BETTI, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 07/12/2018) Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA, tendo em vista que a 

requerente MARGARIDA MARIA HEINTZE RONDANI conseguiu demonstrar 

os requisitos para a conversão do auxílio doença em aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, conforme os dados a 

seguir: Nome do segurado: Margarida Maria Heintze Rondani Benefício 

concedido: aposentadoria por invalidez Data de início do benefício – DIB: 

05/07/2018 data da cessação administrativa do benefício. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC. As prestações vencidas deverão 

ser corrigidas monetariamente pelo INPC, conforme artigo 41-A da Lei 

8.213/1991, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação, segundo artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161 do CTN. O 

requerido está isento de custas por se tratar de autarquia, entidade da 

Administração Pública Indireta da União. Deverá o requerido suportar, não 

obstante, verba honorária em favor da procuradora da requerente, no 

montante equivalente a 10% das verbas vencidas até esta sentença (CPC, 

art. 85, §2º e § 3°, e Súmula 111 do STJ). Considerando-se a situação de 

miserabilidade e de saúde precária da parte autora, bem como a 

necessidade de assegurar-se a efetividade da prestação jurisdicional, 

entendo presentes neste momento os requisitos necessários para a 

manutenção da concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 

do Código de Processo Civil, motivo pelo qual determino que a Autarquia 

demandada realize a conversão imediata do benefício de auxílio doença 

em aposentadoria por invalidez à parte demandante, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de fixação de multa. Proceda-se ao pagamento 

dos honorários periciais ao perito nomeado (ID nº 18399857), através do 

Sistema da Assistência Judiciária Gratuita. Sentença não sujeita ao 

reexame necessário. Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido 

pelas partes, arquive-se com as formalidades legais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 24 de abril de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000191-20.2019.8.11.0086
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GUIOMAR DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZA COSTA CAVALCANTI OAB - MT17960/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000191-20.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE COM 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, 

com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo requerente GUIOMAR 

DO NASCIMENTO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, já qualificados nos autos. No ID de nº 18352014, a petição inicial 

foi recebida, porém, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela e 

nomeado médico para realização de perícia na parte autora. O requerido 

foi citado e apresentou contestação no ID nº 19305263, ocasião em que 

apresentou quesitos. Impugnação à contestação no ID nº 19458424. O 

laudo pericial foi encartado no ID nº 23569945, respondendo aos quesitos 

formulados pela autora e pelo INSS. No ID nº 25005248, a parte requerente 

impugnou o laudo pericial. Por sua vez, a requerida deixou transcorrer in 

albis o prazo para manifestação quanto ao laudo pericial. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De proêmio, o laudo pericial 

merece ser homologado, uma vez que a simples discordância da parte em 

relação às conclusões do laudo pericial não tem o condão impedir a 

homologação do laudo, conforme preceitua o artigo 480 do Código de 

Processo Civil. Sobre o tema, o ensinamento trazido por Antônio Carlos de 

Araujo Cintra: “O perito não é o juiz dos fatos a que se refere a sua 

atividade pericial e seu pronunciamento a esse respeito não vincula nem 

pode vincular o juiz da causa. Na verdade, o juiz não pode delegar 

atribuições jurisdicionais ao perito, nem aceitar passivamente as 

conclusões e a opinião deste, devendo apreciar o laudo com liberdade 

intelectual e justificar suas conclusões. (...)Tudo isso, sem dúvida, 

constitui corolário ou manifestação do princípio do livre convencimento do 

juiz, consagrado pelo artigo 130 do Código de Processo Civil. E, como é 

sabido, ao juiz incumbe apreciar a prova no seu conjunto, sendo 

perfeitamente aceitável que do conjunto probatório resultem elementos que 

reduzam ou mesmo excluam o poder de convicção do laudo pericial.” (in 

Antônio Carlos de Araújo Cintra, Comentários ao Código de Processo Civil, 

vol. IV, p. 237). Ante o exposto, afasto a impugnação ao laudo pericial de 

ID nº 25005248 e, por consequência, HOMOLOGO o laudo pericial de ID nº 

23569945. Assim, passo a análise da prejudicial de mérito alegada pelo 

requerido Instituto Nacional do Seguro Social na contestação. A prejudicial 

de mérito alegada merece ser acolhida. Explico. Sobre o tema, importante 

colacionar os artigos 103 e 104 da Lei de Benefícios Previdenciários, ipsis 

litteris: Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado 

ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, 

cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, 

indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) 

anos, contado: II - do dia em que o segurado tomar conhecimento da 

decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de 

benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de 

benefício, no âmbito administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco 

anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer 

ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou 

diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, 

incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. Art. 104. As ações 

referentes à prestação por acidente do trabalho prescrevem em 5 (cinco) 

anos, observado o disposto no art. 103 desta Lei, contados da data: I - do 
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acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, 

verificada esta em perícia médica a cargo da Previdência Social; ou II - em 

que for reconhecida pela Previdência Social, a incapacidade permanente 

ou o agravamento das seqüelas do acidente. Sendo assim, nos moldes 

inciso I do artigo alhures transcrito, o autor tinha o prazo de 05 (cinco) 

anos, a contar do acidente de trabalho para pleitear o benefício, em 

decorrência da incapacidade temporária. Todavia, não o fez. O acidente 

de trabalho ocorreu na data de 11/11/2006, sendo que o autor recebeu 

auxilio doença por acidente de trabalho até a data de 12/12/2008, de modo 

que teve seu pedido de prorrogação do auxilio doença indeferido na data 

de 29/12/2008, de acordo com o documento de ID nº 17738559. Sendo 

assim, prescrita está a pretensão do autor, mormente porque ajuizou a 

presente ação somente após o transcurso de 13 (treze) anos do acidente 

de trabalho. Ainda que assim não fosse, também está presente a 

decadência do direito do autor para revisão do ato de indeferimento do 

benefício, mormente porque este se deu em 29/12/2008 e a ação foi 

ajuizada somente em 01/02/2019, ou seja, após o transcurso do prazo de 

10 (dez) anos, previsto no artigo 103 da Lei nº 8.213/91. Ante todo o 

exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito alegada pelo requerido na 

contestação, oportunidade em que RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do direito 

do autor em ajuizar ações referentes às prestações por acidente de 

trabalho, nos moldes do artigo 104, inciso I, da Lei nº 8.213/91, bem como 

RECONHEÇO A DECADÊNCIA do direito de rever o ato que indeferiu o 

auxilio-acidente ao autor em 29/12/2008, com fulcro no artigo 103, inciso II, 

da Lei nº 8.213/91 e, por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Em virtude da sucumbência integral, condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos 

honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo 

Civil, entretanto, tais obrigações permanecerão sob condição suspensiva 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, ante o deferimento do benefício da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC. Tendo em 

vista que a Fazenda Pública sagrou-se vencedora, a sentença não está 

sujeita ao reexame necessário. Após certificado o trânsito em julgado, 

proceda-se à remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova 

Mutum/MT, 24 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000139-24.2019.8.11.0086
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT7023-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000139-24.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COM 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, 

com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo requerente ANESIO 

WEIS, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, já 

qualificados nos autos. No ID de nº 18235342, a petição inicial foi 

recebida, porém, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela e 

nomeado médico para realização de perícia na parte autora. O requerido 

foi citado e apresentou contestação no ID nº 19306081, ocasião em que 

apresentou quesitos. Impugnação à contestação no ID nº 20346878. O 

autor juntou documentos no ID nº 22536276. O laudo pericial foi encartado 

no ID nº 24609902, respondendo aos quesitos formulados pelo INSS. 

Devidamente intimadas a se manifestarem sobre o laudo pericial, as partes 

deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De proêmio, entendo por 

bem consignar que tenho como totalmente conclusivo o laudo pericial 

encartado no ID nº 24609902, vez que foi lavrado livre de vícios ou 

eventuais causas de nulidade, sendo que as partes nada impugnaram. O 

que restou bastante claro é que o requerente apresenta incapacidade total 

e permanente para o exercício de sua atividade habitual, decorrente de 

osteonecrose da cabeça do úmero, tendinopatia e bursite no ombro direito, 

além de alterações degenerativas com dor crônica na coluna cervical e 

lombar (CID M87.2, M47, M50, M51, T92, M43 e M19). Logo, procedo à 

HOMOLOGAÇÃO do laudo pericial. Quanto à prejudicial de mérito alegada, 

AFASTO-A, posto que o benefício foi cessado administrativamente em 

16/02/2014, conforme se extrai do documento de ID nº 19306081. Assim, 

passo a análise do mérito. Consoante o que já foi mencionado, a 

demandante se diz merecedor do benefício relativo ao auxílio doença, a 

ser posteriormente convertido em aposentadoria por incapacidade 

permanente decorrente de estar acometido por leucoma acentuado no 

olho esquerdo e doenças degenerativas na coluna cervical, de modo que 

em razão disso torna-se incapacitado para o trabalho, nos termos de sua 

petição inicial. Menciona que recebeu o benefício de auxilio doença no 

período compreendido entre 16/05/2006 à 15/02/2014, mediante 

concessão administrativa pela autarquia requerida, sendo que em revisão 

ao benefício, este foi cessado (ID nº 19306081). O médico perito nomeado 

consignou em seu laudo encartado no ID nº 24609902, que o paciente em 

questão teria diagnóstico de osteonecrose da cabeça do úmero, 

tendinopatia e bursite no ombro esquerdo, além de alterações 

degenerativas com dor crônica na coluna cervical e lombar (CID M87, M54, 

M47, M50, M51, T92, M43 e M19), conforme resposta ao quesito “b” da 

autarquia requerida, gerando incapacidade funcional importante. Desta 

feita, a paciente é impossibilitada de trabalhar em qualquer atividade que 

requeira qualquer esforço físico, em caráter definitivo, de modo que a 

incapacidade existia há pelo menos 05 (cinco) anos, inclusive quando do 

indeferimento administrativo pelo requerido, nos moldes das respostas aos 

quesitos “i” e “k” formulado pela parte requerida. Nesse diapasão, convém 

considerar quem faz jus à percepção da aposentadoria por invalidez, nos 

termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/1991: “Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Portanto, para a concessão do benefício 

previdenciário da aposentadoria por invalidez, portanto, são necessários 3 

(três) requisitos, a saber: 1. Carência mínima exigida em lei; 2. qualidade 

de segurado à época do surgimento da doença; 3. comprovação da 

incapacidade permanente que está impossibilitando o segurado de exercer 

as suas atividades; Quanto aos dois primeiros requisitos, estes restam 

devidamente demonstrados, de modo que a autora cumpriu a carência 

mínima exigida, mediante o vínculo empregatício junto à C. VALE – 

Cooperativa Agroindustrial a partir de 01/07/2001 tendo última 

remuneração em 01/06/2005, bem como era segurado da previdência 

social quando do inicio da patologia (27/02/2003), sendo que inclusive a 

autora recebeu auxilio doença por acidente de trabalho nos períodos 

compreendidos entre 27/02/2003 à 31/12/2004, 04/02/2005 à 07/05/2006 e 

16/05/2006 à 15/02/2014. O cerne da questão, todavia, está adstrito ao 

terceiro requisito exigido para a concessão do benefício pleiteado, 

consistente na necessidade de se demonstrar a incapacidade total e 

permanente ao exercício de qualquer espécie de trabalho. Assim, 

conforme se depreende do laudo médico pericial, constatou-se claramente 

a existência de incapacidade da parte autora para o exercício de qualquer 

atividade em decorrência da limitação funcional, mormente à dor na coluna 

lombar e cervical, assim como ombro e braço esquerdo, em virtude de sua 

patologia de origem degenerativa, em estágio avançado e sem 

possibilidade de cura. Segundo apontado no laudo, o autor não poderia 

passar por reabilitação para trabalhar nas funções desempenhadas 

anteriormente, tendo em vista as dores crônicas na coluna lombar e 

cervical, além de dores no braço e ombro esquerdos. Consoante ainda as 

afirmações do laudo, a moléstia do autor tem caráter permanente, devido à 

progressão do processo degenerativo, bem como não poderia a autora 

passar por reabilitação em atividades de qualquer natureza, posto que 

apresenta dor crônica na coluna lombar e cervical, assim como no braço e 

ombro esquerdo. Portanto, verifica-se, pois, que o laudo foi conclusivo em 

afirmar que o autor encontra-se INCAPACITADO para o exercício de seu 

labor, de forma TOTAL E PERMANENTE, não havendo possibilidade de 

passar pela reabilitação profissional. Desta feita, restando comprovado o 

requisito da incapacidade TOTAL e PERMANENTE para qualquer atividade 

laborativa que lhe garanta a própria subsistência, impõe-se o deferimento 

do pedido inicial. Nesse sentido, trago a baila o seguinte julgado, 

proveniente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, vejamos: 
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PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

URBANA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. Sentença 

proferida na vigência do NCPC: inaplicabilidade da remessa necessária. 2. 

A matéria remanescente nos autos fica limitada à controvérsia objeto da 

apelação de fl. 229. 3. O INFBEM de fl. 71 comprova que a parte autora 

gozou benefício de auxílio-doença até 31.12.2015. 4. O laudo pericial de fl. 

198 atestou a incapacidade total e permanente da parte autora em razão 

de esclerose múltipla. 5. DIB: é devida a concessão de aposentadoria por 

invalidez desde 24.03.2016, conforme determinado em sentença, à míngua 

de recurso voluntário da parte autora, no ponto. 6. Quanto aos 

consectários legais, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 

nº 870.947/SE, considerou inconstitucional a atualização monetária 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), "uma vez 

que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de 

preços da economia". 7. Os honorários advocatícios ficam majorados em 

2% (dois por cento), a teor do disposto no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11º do 

CPC, totalizando o quantum de 12% (doze por cento) calculado sobre as 

parcelas vencidas até a data da prolação da sentença. 8. A antecipação 

de tutela deve ser mantida, porque presentes os requisitos e os recursos 

eventualmente interpostos contra o acórdão têm previsão de ser 

recebidos apenas no efeito devolutivo. 9. Apelação não provida.A Turma, 

por unanimidade, negou provimento à apelação. (AC 

0024377-88.2018.4.01.9199, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

DE ASSIS BETTI, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 07/12/2018) Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA, tendo em vista que o 

requerente ANESIO WEIS conseguiu demonstrar os requisitos para a 

conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez, nos termos 

do artigo 373, inciso I, do CPC, conforme os dados a seguir: Nome do 

segurado: ANESIO WEIS Benefício concedido: aposentadoria por invalidez 

Data de início do benefício – DIB: 16/02/2014 data da cessação 

administrativa do benefício de auxílio doença. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC. As prestações vencidas deverão ser corrigidas 

monetariamente pelo INPC, conforme artigo 41-A da Lei 8.213/1991, 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, segundo 

artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161 do CTN. O requerido está isento 

de custas por se tratar de autarquia, entidade da Administração Pública 

Indireta da União. Deverá o requerido suportar, não obstante, verba 

honorária em favor da procuradora da requerente, no montante 

equivalente a 10% das verbas vencidas até esta sentença (CPC, art. 85, 

§2º e § 3°, e Súmula 111 do STJ). Considerando-se a situação de 

miserabilidade e de saúde precária da parte autora, bem como a 

necessidade de assegurar-se a efetividade da prestação jurisdicional, 

entendo presentes neste momento os requisitos necessários para a 

manutenção da concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 

do Código de Processo Civil, motivo pelo qual determino que a Autarquia 

demandada realize a conversão imediata do benefício de auxílio doença 

em aposentadoria por invalidez à parte demandante, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de fixação de multa. Proceda-se ao pagamento 

dos honorários periciais ao perito nomeado, através do Sistema da 

Assistência Judiciária Gratuita. Sentença não sujeita ao reexame 

necessário. Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido pelas 

partes, arquive-se com as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 24 de abril de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000463-14.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NELI MARIA MANICA GOBBI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000463-14.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COM 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, 

com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo requerente NELI MARIA 

MANICA GOBBI, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, já qualificados nos autos. No ID de nº 18437988, a petição inicial foi 

recebida, porém, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela e 

nomeado médico para realização de perícia na parte autora. O requerido 

foi citado e apresentou contestação no ID nº 19829606, ocasião em que 

apresentou quesitos. No ID nº 20596847, a parte requerente impugnou a 

contestação. A parte autora reiterou o pedido de tutela de urgência 

formulado na exordial, no ID nº 20596870. O laudo pericial foi encartado no 

ID nº 24610594, respondendo aos quesitos formulados pela autora e pelo 

INSS. Intimadas as partes a se manifestarem quanto ao laudo pericial, a 

parte autora manifestou-se no ID nº 24772661, momento em que requereu 

a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Por sua vez, a 

parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo para tanto. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, entendo 

por bem consignar que tenho como totalmente conclusivo o laudo pericial 

encartado no ID nº 24610594, vez que foi lavrado livre de vícios ou 

eventuais causas de nulidade, sendo que as partes nada impugnaram. O 

que restou bastante claro é que o requerente apresentou incapacidade 

total e temporária para o exercício de sua atividade habitual desde 

novembro de 2017, sendo que a incapacidade deve durar por, pelo 

menos, 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da perícia, momento em 

que deve passar por reavaliação pela autarquia requerida. Logo, procedo 

à HOMOLOGAÇÃO do laudo pericial. Quanto à prejudicial de mérito 

alegada, AFASTO-A, posto que a ciência ao indeferimento administrativo 

se deu em 09/10/2018, conforme se extrai do documento de ID nº 

18426259. Assim, passo a análise do mérito. Consoante o que já foi 

mencionado, a demandante se diz merecedor do benefício relativo ao 

auxílio doença a ser posteriormente convertido em aposentadoria por 

incapacidade permanente, em virtude de ter apresentar protrusões 

disco-osteofitárias, abaulamento discal, tendinopatia supra espinhal e 

bursite bilateral, de modo que em razão disso torna-se incapacitada para o 

trabalho, nos termos de sua petição inicial. Menciona que recebeu 

administrativamente o benefício no período compreendido entre 01/11/2017 

à 28/05/2018, momento em que requereu a prorrogação do benefício de 

auxílio doença, quando teve seu pedido indeferido (ID nº 18426259). 

Segundo informado no laudo pericial, a autora apresenta distúrbios na 

coluna cervical, notadamente protrusões disco-osteofitárias, bem como na 

coluna lombar através de abaulamento discal, sendo que ambas 

comprimem o saco dural, além de tendinopatia supraespinhal e bursite 

bilateral (CID M65.8, M75.5. M75.3, M50.3, M51.2, M47.9). O perito 

consignou que as patologias não decorrem do trabalho. Todavia, 

consignou que este pode ou não ter sido um agravante, assim como que 

não decorrem de acidente de trabalho, além de que a parte autora 

apresenta incapacidade temporária desde novembro de 2017, em razão 

da limitação funcional e quadro clínico instável, de modo que com a 

realização do tratamento adequado, poderá voltar ao labor. O 

estabelecimento do auxílio-doença pleiteado pela parte autora tem sua 

concessão condicionada ao preenchimento de três requisitos, a saber: a) 

qualidade de segurado (a qual deve estar presente quando do início da 

incapacidade); b) preenchimento do período de carência (exceto para 

determinadas doenças, previstas expressamente em ato normativo 

próprio); c) incapacidade total e temporária para o trabalho exercido pelo 

segurado – ou seja, para o exercício de suas funções habituais. Em 

outras palavras, para o deferimento do benefício de auxílio-doença, a 

incapacidade dever ser temporária (com possibilidade de recuperação) e 

total ou parcial para a atividade exercida pela segurada. Oportuno 

mencionar que atividade habitual é a atividade para a qual a pessoa 

interessada está qualificada, sem necessidade de qualquer habilitação 

adicional. Ou seja, está com problemas físicos, o fato de não estar 

incapacitada para exercer atividades intelectuais não impede a concessão 

do auxílio-doença, na medida em que esse tipo de atividade não é a sua 

atividade habitual, e para tanto necessitaria de qualificação que não tem 

no momento. Por isso o artigo 59 diz atividade habitual, e não simplesmente 

atividade. Ainda, convém considerar quem faz jus à percepção da 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/1991: 

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” Portanto, para a concessão 
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do benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, portanto, são 

necessários 3 (três) requisitos, a saber: 1. Carência mínima exigida em lei. 

2. qualidade de segurado à época do surgimento da doença; 3. 

comprovação da incapacidade permanente que está impossibilitando o 

segurado de exercer as suas atividades; Quanto à carência, está 

devidamente comprovada, através das contribuições decorrentes do 

vínculo empregatício com Juraci Gobbi no período compreendido entre 

18/02/2015 à 01/10/2017, conforme documento de ID nº 19829606. O 

autor ostentava a qualidade de segurado da previdência social quando do 

inicio da incapacidade, no vínculo empregatício, com contribuições 

realizadas no mês imediatamente anterior ao surgimento da doença, qual 

seja, 01/10/2017. O cerne da questão, todavia, está adstrito ao terceiro 

requisito exigido para a concessão do benefício pleiteado, consistente na 

necessidade de se comprovar a incapacidade permanente ou 

temporária/parcial ou total ao exercício de qualquer espécie de trabalho. 

No caso em apreço, conforme se depreende do laudo médico pericial 

constatou-se claramente a existência de incapacidade total e temporária 

da parte autora para o exercício de suas atividades habituais, visto que 

laborava como cozinheira, restando impossibilitada em virtude das lesões 

sofridas. Portanto, considerando que a incapacidade apresentada por ela 

no laudo pericial é temporária, devendo o auxilio doença ser concedido 

pelo período de incapacidade temporária da autora, a qual teve início em 

novembro de 2017 e deve perdurar por, pelo menos, 24 (vinte e quatro) 

meses posteriores à realização da perícia (12/08/2019), ou seja, deve 

perdurar até 12/08/2021, momento em que a autora deve passar por 

reavaliação junto à autarquia demandada, de acordo com o laudo pericial 

(ID nº 24610594). Assim, cumpre apenas as exigências para o 

restabelecimento do auxílio doença, o qual deverá ser pago pelo INSS até 

que a demandante realize a sua reabilitação e consiga desempenhar 

trabalho de natureza diversa ou se recuperar da moléstia que lhe 

acomete, ou cumprir os requisitos da aposentadoria por invalidez. Nesse 

sentido, trago à baila o seguinte julgado: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO 

DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1. Havendo incapacidade 

laborativa total e temporária é devida a concessão do auxílio-doença até 

que a parte autora tenha se recuperado e possa retomar as suas 

atividades habituais, devendo o benefício ser convertido em aposentadoria 

por invalidez caso seja constatada a impossibilidade de reabilitação. 2. 

Uma vez que a autora está apenas temporariamente incapacitada para o 

exercício de suas atividades habituais, é incabível a concessão de 

aposentadoria por invalidez, que exige a existência de incapacidade 

definitiva para a concessão. 3. Sucumbente o INSS, deverá arcar com o 

pagamento dos honorários periciais, devendo ressarci-los à Justiça 

Federal. 4. A antecipação de tutela resta mantida, porquanto confirmados 

a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano ou de difícil 

reparação. (TRF4 - AC: 4507 RS 2009.71.99.004507-5, Relator: Revisor, 

Data de Julgamento: 28/10/2009, TURMA SUPLEMENTAR, Data de 

Publicação: D.E. 09/11/2009) PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA 

E INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA 

O AUXÍLIO-DOENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os requisitos para a concessão 

do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez são: a) qualidade de segurado; b) carência de doze 

contribuições mensais; c) incapacidade parcial ou total e temporária 

(auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para 

atividade laboral. 2. Hipótese em que o laudo pericial conclui pela 

incapacidade total e temporária. Benefício devido: auxílio-doença desde a 

data da cessação indevida. 3. Se o autor pede aposentadoria por 

invalidez, mas a sentença concede auxílio-doença, ocorre a sucumbência 

recíproca em igual proporção, a ensejar a compensação dos honorários 

advocatícios (art. 21 do CPC) sem remanescer saldo em favor do patrono 

de quaisquer das partes. 4. Apelação da parte autora e remessa oficial 

improvidas. (AC 0011959-34.2009.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL 

ALEXANDRE FERREIRA INFANTE VIEIRA, 2ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 de 05/09/2016) Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, tendo em 

vista que a requerente NOELI MARIA MANICA GOBBI conseguiu 

demonstrar apenas os requisitos para o estabelecimento do auxílio 

doença, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, conforme os dados a 

seguir: Nome do segurado: NELI MARIA MANICA GOBBI Benefício 

concedido: auxílio doença; Data de início do benefício – DIB: 28/05/2018 – 

data da cessação indevida do benefício, devendo perdurar por, pelo 

menos, 24 (vinte e quatro) meses da perícia judicial, ou seja, até 

12/08/2021, ocasião em que deverá passar por reavaliação pela autarquia 

requerida, de acordo com o laudo pericial de ID nº 24610594. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) da importância equivalente às prestações em 

atraso, até a data desta sentença, nos termos do disposto no artigo 85, §§ 

2° e 3°, do CPC e da Súmula 111, do STJ. As prestações vencidas 

deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC, conforme artigo 41-A da 

Lei 8.213/1991, acrescidos de juros de mora conforme preconizado no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, desde a citação. O requerido está 

isento de custas. Considerando-se a situação de miserabilidade e de 

saúde precária da parte autora, bem como a necessidade de 

assegurar-se a efetividade da prestação jurisdicional, estão presentes 

neste momento os requisitos necessários para a concessão da tutela de 

urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, motivo pelo 

qual determino que a Autarquia demandada implante o benefício do auxílio 

doença à autora, em virtude de se tratar de verba com caráter alimentar, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de imposição de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), limitada ao máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). Proceda-se ao pagamento dos honorários periciais ao perito 

nomeado, através do Sistema da Assistência Judiciária Gratuita. Após o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido pelas partes, arquive-se com 

as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Nova Mutum/MT, 24 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000738-26.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000738-26.2020.8.11.0086 EXEQUENTE: JONAS HENRIQUE MELDOLA 

DA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se o Executado para, querendo, embargar a execução no prazo de 

30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de impugnação e/ou 

havendo concordância quanto aos cálculos, ficam desde já homologados 

e, determino a remessa dos autos ao Departamento de Contadoria do 

TJMT, nos termos do art. 3° do Provimento n. 11/2017/CM devendo, na 

sequência, ser procedida com a expedição de RPV/Precatório, nos termos 

do art. 535 e seguintes do Código de Processo Civil, Bem como art. 4° do 

referido Provimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 17 de abril de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-60.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE SOUSA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000781-60.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:GISELE SOUSA 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 
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à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

09/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002565-09.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIRTON JOAO MAZZARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1002565-09.2019.8.11.0086 Reclamante: CLAIRTON JOAO MAZZARDO 

Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme disciplina o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. II - PRELIMINAR Preliminarmente, a Requerida pugna pela 

extinção do feito, sem resolução de mérito, pela ausência de interesse 

processual por perda do objeto, sob o argumento de que as faturas 

referentes aos meses de agosto e setembro de 2019 foram revisadas 

administrativamente. Contudo, a preliminar não merece acolhimento, uma 

vez que o objeto da ação não se limita às cobranças indevidas das 

faturas em comento, subsistindo, ainda, análise quanto ao pedido de 

indenização por dano moral no caso em apreço. Superada a análise 

preliminar, passo à apreciação do mérito da demanda. III - MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes do artigo 355, I do 

CPC. Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais em razão de 

envio de cobranças indevidas referentes às faturas dos meses de agosto 

de setembro de 2019, nos valores de R$ 12.243,55 (doze mil duzentos e 

quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 12.467,47 (doze 

mil quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos), 

respectivamente, de sua unidade consumidora nº 1219558-2, por não 

corresponder ao seu real consumo. A Reclamada, em sua defesa, afirma 

que não restou comprovado qualquer ilicitude capaz de ensejar os danos 

nos termos declinados na inicial, especialmente pelo fato de as faturas em 

comento terem sido revisadas de forma administrativa. Pugna, ao final, 

pela improcedência da ação. Inicialmente, cumpre registrar que o pedido 

de declaração de inexistência de débito relacionado às faturas de 

agosto/2019 e setembro/2019, torna-se prejudicado, por terem sido 

refaturadas administrativamente, como se observa nos documentos 

carreados aos autos, subsistindo a verificação da ocorrência de dano 

extrapatrimonial capaz de ensejar a condenação pretendida. Pois bem. 

Quanto aos danos morais, assim ensina Carlos Roberto Gonçalves (in 

Direito das Obrigações - Parte Especial, livro 6, tomo II, Saraiva, 2002, pág. 

92): “Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu 

patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como 

a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc, como se 

infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta 

ao lesado, dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”. O 

entendimento predominante é de que o ofendido demonstre que o ato tido 

como causador do dano tenha alcançado a esfera daquilo que deixa de 

ser o razoável, aquilo que o homem médio aceita como fato comum da sua 

vida, levando em conta ainda as suas qualidades, defeitos e virtudes, tudo 

isso desde que fique demonstrada a culpa do ofensor e o prejuízo. No 

caso vertente, o Autor define o dano moral pelas injustificadas cobranças 

a maior em suas faturas de energia elétrica, correspondentes aos meses 

de agosto e setembro de 2019, imputando defeito na prestação do serviço 

ofertado pela Ré. Contudo, não houve qualquer abalo de crédito, 

negativação perante os órgãos de restrição, suspensão do fornecimento 

de energia ou qualquer outra situação que se traduzisse em tristeza ou 

dor interna (como a realização de cobranças vexatórias), mas apenas o 

aborrecimento de ter de regularizar situação que lhe era inesperada. A 

busca pela satisfação de direitos perante o Poder Judiciário é uma 

faculdade, caracterizada pelo exercido do livre arbítrio e fato até 

corriqueiro nos dias atuais, que tem natureza muito mais administrativa do 

que psíquica. Os simples aborrecimentos do cotidiano não podem ensejar 

indenização por dano moral, visto que fazem parte da vida diária e não 

trazem maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que 

qualquer aborrecimento ou desentendimento ensejasse dano moral, 

assistiríamos a uma banalização deste instituto e a vida em sociedade se 

tornaria inviável. Aborrecimentos decorrentes da celebração de contratos 

ou da prestação de serviços são, em geral, comuns e suportáveis, 

fazendo parte da vida cotidiana. Como já dito, não podem simples 

desentendimentos e aborrecimentos ensejar o deferimento de indenização 

por dano moral. Tem-se que, no caso em comento, não passou o 

Requerente por sofrimento moral. Desta forma, buscar solucionar um 

problema havido por cobranças que afirma serem exorbitantes, de fato 

causou aborrecimento ao Autor. No entanto, este aborrecimento não se 

caracteriza como dano moral e, por esta razão, torna-se impossível a 

condenação da Requerida ao pagamento da indenização pleiteada. IV- 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado na 

inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase, em 

razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz de 

Direito para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-13.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº 

1000476-13.2019.8.11.0086 Reclamante: Michele Rodrigues de Carvalho 

Reclamada: Tim Celular S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 29889947] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o montante e 

informa os dados bancários para transferência da quantia [id. n. 

31405071], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 
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sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 23 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-95.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO OAB - SP287894 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001253-95.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ANDRE SOUSA SANTOS REQUERIDO: COOPERATIVA 

MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O valor da causa 

nas ações que visam à rescisão de contrato é o valor total da avença que 

se pretende rescindir, conforme dispõe o art. 292, II, do Código de 

Processo Civil. No mesmo sentido, a jurisprudência: RECURSO INOMINADO 

- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS - CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS 

- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.1. O Juizado Especial é incompetente para apreciar CAUSAS 

cujo VALOR ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto o 

processo ser extinto sem resolução de mérito.2. Nos moldes do artigo 292, 

inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o 

cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a RESCISÃO de 

ato jurídico, o VALOR da CAUSA deve corresponder ao VALOR do ato ou 

o de sua parte controvertida.3. Recurso conhecido e provido. (TJMT, N.U 

8010517-81.2017.8.11.0055, RECURSO INOMINADO, NÃO ENCONTRADO, 

Julgado em 20/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) No caso concreto, o 

valor do contrato que se pretende a rescisão é muito superior ao limite do 

teto dos juizados especiais, excedendo ao limite de quarenta salários 

mínimos que disciplina a competência dos juizados especiais, na forma do 

art. 3º, I, da Lei 9.099/95. Nesse contexto, os juizados especiais cíveis 

são absolutamente incompetentes para conhecer da demanda. Isto posto, 

opino pela EXTINÇÃO do processo sem resolução do mérito com 

fundamento no art. 51, II c/c art. 3º, ambos da Lei 9.099/95. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 23 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001192-40.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA SUEMI ITO MEDEIROS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA MARIA FERRARI OAB - SP224039 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº: 

1001192-40.2019.811.0026 Reclamante: Ivonir Alves Dias Reclamados: 

Cintia Suemi Ito Medeiros – ME (LOTUS CONSULTORIA JURIDICA E 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS) Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino 

pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do 

Código de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, 

suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de fato 

suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução para a produção de novas provas. Quanto à preliminar de 

incompetência, opino pelo seu afastamento, uma vez que a presente ação 

apresenta pedido de reparação de danos, sendo competente o domicilio 

da autora, nos termos do Art. 4º, III, da Lei 9.099/95. Passo a análise do 

mérito. Trata-se de Ação de Cobrança c.c. Danos Morais ajuizada por 

Ivonir Alves Dias em desfavor de Cintia Suemi Ito Medeiros – ME (Lotus 

Consultoria Jurídica e Serviços Administrativos). Sustenta a Reclamante 

que foi contratada, via email, pela reclamada para prestar serviços 

advocatícios como correspondente, entretanto, tais serviços foram 

prestados e não houve contraprestação. Informa que não foi possível 

receber a quantia de forma espontânea, o que ensejou a propositura da 

presente ação. Em sede de defesa a Reclamada reconhece o débito e 

combate o pedido de indenização por danos morais. Pois bem, denota-se 

dos documentos aportados aos autos pela reclamante e, ainda, pelos 

argumentos trazidos na contestação que a autora faz jus ao recebimento 

do valor de R$350,00, referentes aos serviços advocatícios prestados. 

Quanto ao alegado dano moral, em que pese as razões apresentadas, 

entendo que não há como reconhecer que a Reclamante passou a 

conviver com uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, 

humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem propósito, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida 

em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início das 

civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar 

para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se 

todos desejarem ser indenizados por qualquer situação da vida cotidiana, 

por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Assim, não restando caracterizados os alegados danos 

morais, inexiste o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR o Reclamado a pagar a Reclamante o valor de R$350,00 

(trezentos e cinqüenta reais), acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a 

partir da data do inadimplemento do débito e corrigido monetariamente pelo 

INPC da data do inadimplemento do débito, com resolução do mérito 

consoante o disposto no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). É o parecer que submeto à apreciação da Excelentíssima 

Juíza de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 

de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010059-68.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))
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GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE SOUZA SARAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

8010059-68.2017.8.11.0086 Reclamante: Ativos S.A. Cia Securitizadora 

Créditos Financeiros Reclamado: Francisco de Souza Saraiva Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A 

Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante petição id. n. 

24345641 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE 

dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-38.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DE MATOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº 

8010061-38.2017.811.0086 Exequente: Ativos S.A. Cia Securitizadora 

Créditos Financeiros S.A. Executada: Tania de Matos Santos Vistos, etc. 

Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Afere-se dos autos que a Exequente foi intimada para que em 10 [dez] 

dias manifestasse no presente feito, requerendo o que entendesse de 

direito, contudo a mesma quedou-se inerte. É certo que a Exequente foi 

intimada para suprir a determinação judicial, entretanto, não há nos autos 

informação de que tenha cumprido a diligência que lhe competia. Assim, 

considerando a quantidade de processos que este Juizado Especial 

possui e a necessidade de entregar a prestação jurisdicional de forma 

definitiva aos que demonstram interesse no resultado da lide, entendo que 

ao não atender ao chamado judicial, demonstrou-se a perda superveniente 

da Exequente no interesse da lide, motivo pelo qual opino pela extinção do 

feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso VI e §3º do 

Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de abril de 

2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002282-20.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

A L VOGEL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFRET KLEGIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1002282-20.2018.8.11.0086 Reclamante: A L Vogel Reclamado: Alfret 

Klegin Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. A Reclamante requereu a desistência desta ação, 

consoante petição id. n. 24258659 destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO por sentença do pedido de desistência desta ação, 

e, em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 136152 Nr: 301-02.2020.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Nunes dos Santos, Manoel Cruz Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Triches de Oliveira - 

OAB:23.578/O, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, Roberson 

Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Pelo exposto, tenho que a medida extrema da prisão é necessária como 

forma de garantia à ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração 

criminosa, isso porque o acusado ostenta duas condenações transitadas 

em julgado por crimes de roubo, e estava em cumprimento de pena no 

regime semiaberto, fazendo uso de monitoramento eletrônico quando 

cometeu, em tese, os crimes pelos quais foi preso em flagrante e 

posteriormente denunciado.Não fosse isso, pelo que se tem nos autos, 

verifica-se que a conduta do increpado na associação é mais gravosa, 

visto que ele teria aliciado o comparsa a emprestar sua conta bancária e 

fazer-lhe os repasses dos golpes, que ele e terceiro, estariam 

aplicando.Assim, tenho que tais fatos demonstram claramente a inclinação 

do acusado para o cometimento de ilícitos, principalmente àqueles cujo 

objeto jurídico tutelado é o patrimônio, sendo de rigor a manutenção da sua 

prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, a fim de 

prevenir a reiteração criminosa, sendo evidente, no caso concreto, que as 

medidas cautelares alternativas não são suficientes para acautelar o meio 

social. Isto posto, MANTENHO a prisão preventiva do acusado Bruno 

Nunes dos Santos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000796-28.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO ALVES PEREIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000796-28.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): ADELIO ALVES PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(dias) se manifeste acerca do petitório de ID 31053581. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001375-39.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ FERNANDES DA CUNHA (REQUERENTE)

EDSON CORTES REAL (REQUERENTE)

ADEMIR ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT26621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TITO ELIAS BERNI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR CARMO DE OLIVEIRA OAB - SP163319 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1001375-39.2019.8.11.0012 

REQUERENTE: BRAZ FERNANDES DA CUNHA e outros (2) REQUERIDO: 

TITO ELIAS BERNI Vistos. INTIMEM-SE os Notificantes para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias retirem cópia do processo eletrônico junto ao Cartório da 

Vara, o que deve ser devidamente certificado no processo. Decorrido o 

prazo sem cumprimento da determinação acima, os autos serão 

definitivamente arquivados, com as anotações e baixas respectivas. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 23 de abril de 

2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001245-49.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GOMES DE VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001245-49.2019.8.11.0012 REQUERENTE: JOAQUIM GOMES DE 

VASCONCELOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS Vistos. Trata-se os autos de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA para 

concessão de APOSENTADORIA POR IDADE AO SEGURADO ESPECIAL - 

RURAL, ajuizada por JOAQUIM GOMES DE VASCONCELOS em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, todos devidamente 

qualificados nos autos. Conforme se infere do encarte processual, o 

procedimento seguiu seu curso regular, tendo sido respeitados os 

princípio do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa. 

Recebida a inicial, foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça à 

parte autora. Indeferido o pleito de tutela antecipada (ID 26060579). 

Devidamente citada para contestar a demanda, a parte requerida apenas 

colacionou aos autos documentos, não contestando a demanda (ID 

26786461). Os autos vieram-me conclusos para saneamento. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Nos termos do art. 357 do CPC, passo a 

sanear o feito. No caso, decreto revelia do INSS, sem aplicar-lhe os 

efeitos da revelia, tendo em vista a indisponibilidade do direito posto em 

discussão. As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes. Diante da ausência de vícios, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido o preenchimento dos requisitos 

previstos em lei para a concessão do benefício ora pleiteado. Intimem-se 

as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias especifiquem as provas 

que pretendem produzir (se assim o quiserem), bem assim para que 

depositem o respectivo rol de testemunhas que deporão em juízo e que 

deverão comparecer independentemente de intimação, caso requeriam a 

produção de prova oral mediante audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se. Noxa Xavantina/MT, 23 de abril de 2020. Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000675-63.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA OAB - MT22090/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA LEAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA DES P A C H O  P r o c e s s o  n . º : 

1000675-63.2019.8.11.0012 REQUERENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E 

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS REQUERIDO: MARIA DA CONCEIÇÃO 

BEZERRA LEAL Vistos. Oportunize-se a apresentação de réplica pela 

parte autora no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Às providências. 

Noxa Xavantina/MT, 23 de abril de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68632 Nr: 180-75.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTINS SPOHR - 

OAB:2376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:2139680

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder o benefício de 

auxílio-doença, a partir do indeferimento do requerimento administrativo 

ocorrido em 13/10/2014 e posterior conversão em APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, desde a data da realização da perícia médica (04/02/2016) e 

data de início de pagamento na data desta sentença, a JOSÉ OLIVEIRA DE 

LIMA.Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011 [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 119209 Nr: 4885-77.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILA ROSA BUENO, WANDERSON GOMES 

ADORNO, CICERO CORDEIRO, JOAO BATISTA ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20.655, LARISSA ALVES MOREIRA - OAB:20655/O

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de ref. 94, recebo o presente Recurso em 

Sentido Estrito e, nos termos do art. 588, parágrafo único, do CPP, faça-se 

vista dos autos à Defensoria Pública para apresentar contrarrazões da 

Recorrida Ádila Rosa Bueno, no prazo legal.

Apresentada as contrarrazões ou não, cerifique-se, e voltem os autos 

conclusos para sustentação ou reforma da decisão recorrida.

Intime-se.
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Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 Nova Xavantina/MT, 16 de abril de 2020.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 121083 Nr: 877-23.2020.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BRITO VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido formulado pela defesa do acusado (Ref. 21), por 

absoluta ausência de previsão legal acerca do juízo de retratação nesta 

hipótese, subsistindo os fundamentos expostos tanto na decisão que 

decretou a prisão preventiva, quanto daqueles que indeferiu a revogação 

da prisão.

 Inobstante, mesmo se fosse o caso, convém destacar que a petição não 

veio acompanhada de documentos hábeis a comprovar o alegado, 

notadamente de que é o único responsável pela criação e sustento do 

filho menor.

Ressalte-se, ademais, que o denunciado demonstra comportamentos 

reiterados de habitualidades criminosas, o que denota um alto grau de 

periculosidade do agente, conforme já exposto anteriormente, de forma 

que é inviável, por ora, revogar sua prisão preventiva.

Considerando tratar-se de ação penal com réu preso, INTIME-SE a 

advogada constituída para, pela última vez, apresentar Resposta à 

Acusação no prazo legal, sob pena de se declarar o réu indefeso, com 

destituição da causídica, e expedição de ofício à OAB/MT, e consequente 

nomeação de advogado dativo.

Após, caso se alegue questões preliminares ou teses de absolvição 

sumária, abra-se vista ao MP. Caso contrário, venham conclusos para 

designação de audiência de instrução.

Vista ao MP. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28705 Nr: 3147-40.2008.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a autarquia federal 

concordou com o valor apresentado pela parte autora, no montante de R$ 

116.066,24 (cento e dezesseis mil, sessenta e seis reais e vinte e quatro 

centavos), excluindo o excesso de execução no que tange à multa.

 A parte autora, por sua vez, manifestou concordância quanto a exclusão 

do valor da multa, pleiteando pela expedição de RPV/precatório (fl.95).

Pois bem. Considerando que o cumprimento de sentença já foi 

devidamente processado e julgado (fla.72/73), determino que o Sr. Gestor 

Judicial adote as providências necessárias para que seja expedido o 

respectivo RPV/Precatório, a depender do valor, nos moldes do art. 100, 

da Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se Alvará.

Intimem-se as partes.

Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000124-49.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000124-49.2020.8.11.0012 

REQUERENTE: JOAO PEREIRA MARQUES REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

NOVA XAVANTINA Vistos. Ciente da interposição do recurso de Agravo 

de Instrumento. Nada obstante, não há notícias de que tenha sido atribuído 

efeito suspensivo ao remédio recursal, razão pela qual a marcha 

processual deve prosseguir normalmente. Assim, CITE-SE a parte 

requerida para comparecer a audiência de mediação e conciliação a ser 

designada pelo CEJUSC. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa 

Xavantina/MT, 24 de abril de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001191-83.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BIAGI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE FAVERO DE ARAUJO OAB - SP304327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO VICENTE E PINTO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001191-83.2019.8.11.0012 REQUERENTE: EDUARDO BIAGI REQUERIDO: 

MARCILIO VICENTE E PINTO LTDA Vistos. Cuidam os presentes autos de 

Processo de Execução ajuizado por EDUARDO BIAGI e OUTROS em 

desfavor de J.C.M. ARMAZÉNS EIRELI, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Busca a presente execução seja a parte Executada compelida 

a restituir a quantidade de 15.275 sacas de 60kg de soja em favor da 

parte Exequente, uma vez que esta última teria depositado a referida 

quantidade de grãos junto à parte executada, que, porém, não há 

devolveu no modo e tempo ajustado sob a justificativa que o produto havia 

sido objeto de constrição judicial. Devidamente citada, a parte Executada 

aviou defesa por meio de "impugnação à execução", sustentando, em 

síntese, que, em decorrência de decisão judicial nos autos do processo 

n.º 0003942-65.2016.8.11.0012, houve a penhora de 32.500 sacas de 

soja de 60kg, o que inviabilizou a expedição da soja no momento solicitado 

pelos Exequentes. Afirma ainda que, muito embora não haja produto físico 

a ser entregue, o crédito dos Exequentes persiste, não havendo que se 

falar em inadimplemento. Os autos vieram-me conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Conforme dispõe o art. 914, do CPC, “o 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

se opor à execução por meio de embargos”. E acrescenta ainda o § 1º do 

mesmo dispositivo que “os embargos à execução serão distribuídos por 

dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo 

próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal”. Com efeito, em que 

pese a clareza do dispositivo legal, a parte Executada, manejou 

impugnação à execução, nos próprios autos – quando o correto seria a 

oposição e embargos, prevendo a lei distribuição por dependência, o que 

viola frontalmente a regra do processo. Ademais, imperioso destacar 

ainda que, na hipótese, inviável o aproveitamento do ato processual em 

questão. A uma, porque cuida-se de erro grosseiro, a afastar a aplicação 

do princípio da instrumentalidade; a duas, porque tal providência apenas 

corroboraria para a violação da regra processual, já que permitiria o 

conhecimento da tese de defesa a revelia do procedimento escorreito. 

Ante o exposto, forte em tais fundamentos, NÃO CONHEÇO e REJEITO de 
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plano a "impugnação à execução", bem como DETERMINO o regular 

prosseguimento da execução, a fim de que sejam realizados os atos 

expropriatórios que a parte Exequente entender pertinentes, cumpridos os 

preceitos legais aplicáveis. Intime-se o exequente para dar 

prosseguimento, no prazo de 10 dias. Cumpra-se. Às providências. Noxa 

Xavantina/MT, 24 de abril de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69570 Nr: 600-80.2015.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES GOMES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:2139680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARTINS SPOHR - 

OAB:2376, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:10753/A

 vista ao embargado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000092-44.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA & MENEGHETTI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDYNEYS ARRUDA AMERICO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000092-44.2020.8.11.0012. EXEQUENTE: ROSA & MENEGHETTI LTDA - 

EPP EXECUTADO: RONDYNEYS ARRUDA AMERICO Cite-se a parte 

devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. Realizada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a parte 

devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Incorrendo pagamento 

e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos 

para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, intime-se o 

credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos para 

extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-20.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA ESMERALDINO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL OAB - GO29269 (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS FELDHAUS OAB - GO0017251A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca da petição encartada no id. 3119670. Após, com ou sem 

manifestação, conclua-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000520-60.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000520-60.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ADAIR MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a parte autora 

para apresentar impugnação à contestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-80.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE LIRA FONSECA SANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca da petição encartada no id. 31123109. Após, com ou sem 

manifestação, conclua-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010250-78.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MINAS CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luciano André Frizão OAB - MT8340-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010250-78.2016.8.11.0012. REQUERENTE: MINAS CONSTRUCOES LTDA 

- ME REQUERIDO: TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA Tendo em vista o 

extenso lapso temporal decorrido desde a última petição, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de (05) cinco dias, requerer o que entender 

de direito. Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001145-94.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO OAB - PE33668 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1001145-94.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ADRIANA PEREIRA MOREIRA 

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

petição que noticia o pagamento da condenação. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010236-31.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

JACKSON PAZ DA SILVA (EXECUTADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010236-31.2015.8.11.0012. EXEQUENTE: PAULO FERNANDO ALVES DA 

SILVA EXECUTADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, JACKSON PAZ DA SILVA, ESTADO DE 

MATO GROSSO Defiro o pedido do ID n. 13416571. Em cumprimento a 

sentença que acolheu os pedidos autorais, intime-se o DETRAN/MT para 

que a adote as providências necessárias para a transferência do veículo, 

objeto da demanda, para o nome de JACKSON PAZ DA SILVA (CPF n. 

594.934.371-91), bem como os encargos sobre ele incidentes desde 

fevereiro de 2014, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 30 (trinta) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010119-69.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA APARECIDA REZENDE DA SILVA SOARES 00267969104 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AG LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE UTILIDADES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WOLNEI DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA OAB - GO29414 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010119-69.2017.8.11.0012. EXEQUENTE: FABIANA APARECIDA 

REZENDE DA SILVA SOARES 00267969104 EXECUTADO: AG LOGISTICA 

E DISTRIBUICAO DE UTILIDADES EIRELI - ME Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da petição encartada no id. 

21964605. Após, com ou sem manifestação, conclua-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-81.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000193-81.2020.8.11.0012. REQUERENTE: MIRIAM RODRIGUES LEAL 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

Designe-se nova data para realização de audiência de conciliação. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000150-52.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES (EXECUTADO)

OLGA MELENA NOGUEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Para que não haja penhora de valor inferior ao devido e isso implique em 

sucessivas constrições de valores remanescentes, já que o 

demonstrativo de cálculo dos autos está desatualizado, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, sob pena de 

arquivamento. Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função 

a tua l i zação  mone tá r i a  d i spon íve l  no  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Não havendo manifestação, arquive-se. Às 

providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000141-22.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE APARECIDA ISEPAO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Detran-MT (REQUERIDO)

procuradoria geral do estado do mato grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000141-22.2019.8.11.0012. REQUERENTE: GISLENE APARECIDA ISEPAO 

DA CUNHA REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, DETRAN-MT Deixo de designar audiência de conciliação no 

presente feito, em razão da manifesta falta de interesse em transacionar 

em casos análogos. CITE-SE a parte demandada para responder à ação 

no prazo legal. Após, ao autor para querendo apresentar impugnação, ou 

ratificar a já constante nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Nova 

Xavantina/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8009999-02.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA NAVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ROSSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8009999-02.2012.8.11.0012. EXEQUENTE: LORENA NAVA EXECUTADO: 

LUIZ CARLOS ROSSI Analisando os autos observo que o processo tramita 

desde 2012 e que a parte autora conforme certidão id. 30719330, desistiu 

da adjudicação dos bens penhorado. Decido. Em face da inexistência de 

bens, nos termos do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO. Defiro desde já a expedição de 

certidão de dívida, a qual, poderá o Requerente, querendo, protestá-la, 
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conforme disposto no Enunciado 76, do FONAJE, ficando sob sua 

responsabilidade providenciar os meios para a correta notificação do 

executado. Preclusas as vias impugnativas e o exequente nada 

requerendo, remetam-se os autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-62.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RILDO DONIZETE MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000440-62.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:RILDO DONIZETE 

MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 09/06/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, 

TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-47.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RILDO DONIZETE MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000441-47.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:RILDO DONIZETE 

MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 09/06/2020 

Hora: 08:20 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, 

TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-32.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO MACHADO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OURO FINO QUIMICA LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000442-32.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:JAIRO 

MACHADO CARNEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESSE CANDINI 

POLO PASSIVO: OURO FINO QUIMICA LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 09/06/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, 

TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000094-48.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO(A))

WELLITON GOMES ROCHA LIMA OAB - MT24880/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000094-48.2019.8.11.0012. EXEQUENTE: SUSANA DE ARAUJO 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Expeça-se o competente alvará de levantamento dos valores 

incotroversos, depositados em juízo pelo executado, observando os 

dados contidos na petição de id. 29377272. Após, intime-se a parte 

exequente para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do pedido de 

extinção da execução pelo pagamento formulado em id. 2983072, sob 

penda de seu silêncio ser interpretado como anuência tácita com a 

acolhida deste por parte deste juízo. Intime-se. Cumpra-se. Nova 

Xavantina/MT, 01 de abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010801-29.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ZUFFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO SPURI DONATO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010801-29.2014.8.11.0012. REQUERENTE: JEAN CARLOS ZUFFO 

REQUERIDO: JOAO PAULO SPURI DONATO Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da causa a inércia do autor 

por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção do processo, se a parte, 

intimada não suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na 

hipótese, comprovado que o reclamante foi intimado ( ID 14642214 – 

13/08/2018), para se manifestar no feito, e tendo permanecido inerte, até 

06/04/2020 , declaro a extinção do feito por abandono. Ante o exposto, 

conforme art. 485, III e § 1º do CPC/15, declaro a extinção do feito por 

abandono. Deixo de condenar as partes no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. 

Vistos. HOMOLOGO, para que surtam os devidos efeitos jurídicos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) juiz(a) leigo(a), nos termos do que 

dispõe o art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Nova Xavantina, 24 de abril 

de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-20 EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA

Processo Número: 1000176-16.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

TOK & TRANSFORME SERVICOS DE ORGANIZACAO LTDA - ME 

(EXCIPIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BOAVENTURA SOARES OAB - DF48511 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA NUNES LEAL E SILVA - ME (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000176-16.2018.8.11.0012. EXCIPIENTE: TOK & TRANSFORME 

SERVICOS DE ORGANIZACAO LTDA - ME EXCEPTO: MARIA DE FATIMA 

NUNES LEAL E SILVA - ME Vistos, Postergo a analise das questões 

preliminares ventiladas nos presentes embargos à execução para depois 

de ouvir a parte embargada. Assim, intime-se a embargada para 
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apresentar impugnação no prazo legal, após conclusos. Em sua resposta 

a embargada poderá se manifestar sobre eventual interesse na realização 

de audiência de conciliação. Cumpra-se cumprindo o necessário. NOVA 

XAVANTINA, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001509-66.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SELMIRA BAVARESCO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE ALVES RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA PEREIRA GOMES OAB - MT0022226A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1001509-66.2019.8.11.0012. INTERESSADO: MARIA SELMIRA 

BAVARESCO REQUERIDO: IVONE ALVES RODRIGUES Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Por ordem cronológica, passo a análise da 

preliminar arguida: I – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – PERÍCIA TÉCNICA 

Sustenta a parte requerida que o presente juízo é incompetente para 

processar a presente demanda, sob o argumento de que é indispensável 

a produção de prova pericial para demonstrar os limites de cada 

propriedade objeto da controvérsia. Pois bem, a preliminar em comento 

prospera; assim é porque, de fato, ao analisar a documentação acostada, 

verifico ser imperiosa a realização de uma perícia de georreferenciamento 

nas áreas, procedimento este incompatível com este rito. Ademais, a 

Reclamante não impugnou a contestação apresentada, apesar de 

devidamente intimada, momento que tinha para contrapor as alegações da 

parte Requerida, bem como demonstrar a competência deste juízo para 

processamento da presente demanda. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

ACOLHO a preliminar de incompetência do juizado especial aventada pela 

parte Requerida e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II da Lei 9.099/95. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Vistos, etc. Homologo por sentença a decisão do Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. Nova Xavantina – MT, 27 de 

março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010161-94.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RONY ROBSON CRUZ BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GROSCON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BERALDO BARROS OAB - MT0012970A (ADVOGADO(A))

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010161-94.2012.8.11.0012. REQUERENTE: RONY ROBSON CRUZ 

BARROS REQUERIDO: GROSCON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. - EPP Vistos. Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, consignando que não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 52 da Lei 

9.099/95 c/c artigo 523 do NCPC. A intimação do devedor será realizada 

na forma do § 2º do art. 513 do NCPC, com a ressalva prevista no § 4º do 

mesmo artigo. Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525 do NCPC), sem prejuízo da expedição do Mandado 

de Penhora, Avaliação e Intimação (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde 

já determino. A impugnação somente poderá versar sobre: falta ou 

nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; manifesto 

excesso de execução; erro de cálculo ou causa impeditiva, modificativa 

ou extintiva da obrigação, supervenientes à sentença (inciso IX do art. 52 

da Lei 9.099/95). Por fim, saliento que transcorrido o prazo para 

pagamento, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, para que seja levada a protesto, nos termos do art. 

517 do Novo Código de Processo Civil, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, do mesmo código. Nova Xavantina/MT, 27 de 

março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010309-08.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EDBERT MOREIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIR CESAR BOLICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010309-08.2012.8.11.0012. EXEQUENTE: EDBERT MOREIRA JUNIOR 

EXECUTADO: ELOIR CESAR BOLICO Vistos. Intime-se a parte exequente 

para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, dando prosseguimento 

ao feito e requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução de mérito. Cumpra-se. Nova Xavantina - MT, 27 de março de 

2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000857-49.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BORGES DA SILVA (EXEQUENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000857-49.2019.8.11.0012. EXEQUENTE: LUCIMAR BORGES DA SILVA, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: 

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA Trata-se de Ação Civil Pública com o 

valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, que promove 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Nova 

Xavantina. O feito já em cumprimento de sentença veio após decisão 

declinatória proferida pelo juízo da 1ª Vara desta Comarca (ID n. 

22226588, pag. 23/24). Ocorre que o cumprimento de sentença proferida 

por juízo diverso não pode ser processado neste juizado, o qual, nos 

termos da lei, só pode executar seus próprios julgados. Dessa forma, em 

se tratando de cumprimento de sentença oriunda de juízo diverso, este 

juízo é incompetente. O Tribunal de Justiça já apreciou a questão jurídica 

pos ta  ao  ana l i sar  o  Con f l i t o  de  Competênc ia  n . º 

1002325-89.2016.8.11.0000, julgado no dia 24/11/2017,no qual ficou 

estabelecido o seguinte: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA A 

SANECAP JULGADA PELO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO PASSIVO DA AUTARQUIA PELO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ – IRRELEVÂNCIA – PERPETUATIO JURISDICTIONIS – 

IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DO ART. 516 DO CPC E 

RESOLUÇÃO N. 004/2014 DO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE – 

CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. A competência é determinada no 

momento da propositura da ação, e as modificações supervenientes do 

estado de fato, ou de direito, das partes não alteram a competência do 

Juízo (CPC/73, art. 87, atual CPC/15, art. 43). Por efeito, a assunção do 

passivo da devedora pela Fazenda Pública Municipal não desloca a 

competência já fixada. O cumprimento da sentença deve efetuar-se 

perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (CPC, 

art. 516 ou CPC/73, art. 475-P). (TJMT - Número Único: 

1002325-89.2016.8.11.0000 - Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 
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-Assunto: [Competência]- Relator: Des(a). MARCIO VIDAL - TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO). Assim, 

proceda-se com a devolução dos autos ao juízo de origem, facultando-lhe, 

caso vislumbre entendimento de modo diverso, a restituição a este juizado 

para aparelhar a medida cabível. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000859-19.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MATOS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT15436-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR OAB - MT9839-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000859-19.2019.8.11.0012. EXEQUENTE: FRANCISCA MATOS DE 

SOUZA EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT Trata-se de 

ação de cobrança com o valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, que promove Francisca Matos de Souza em face do Município de 

Nova Xavantina. O feito já em cumprimento de sentença veio após decisão 

declinatória proferida pelo juízo da 1ª Vara desta Comarca (ID n. 

22221025, pag. 68/69). Ocorre que o cumprimento de sentença proferida 

por juízo diverso não pode ser processado neste juizado, o qual, nos 

termos da lei, só pode executar seus próprios julgados. Dessa forma, em 

se tratando de cumprimento de sentença oriunda de juízo diverso, este 

juízo é incompetente. O Tribunal de Justiça já apreciou a questão jurídica 

pos ta  ao  ana l i sar  o  Con f l i t o  de  Competênc ia  n . º 

1002325-89.2016.8.11.0000, julgado no dia 24/11/2017,no qual ficou 

estabelecido o seguinte: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA A 

SANECAP JULGADA PELO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO PASSIVO DA AUTARQUIA PELO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ – IRRELEVÂNCIA – PERPETUATIO JURISDICTIONIS – 

IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DO ART. 516 DO CPC E 

RESOLUÇÃO N. 004/2014 DO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE – 

CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. A competência é determinada no 

momento da propositura da ação, e as modificações supervenientes do 

estado de fato, ou de direito, das partes não alteram a competência do 

Juízo (CPC/73, art. 87, atual CPC/15, art. 43). Por efeito, a assunção do 

passivo da devedora pela Fazenda Pública Municipal não desloca a 

competência já fixada. O cumprimento da sentença deve efetuar-se 

perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (CPC, 

art. 516 ou CPC/73, art. 475-P). (TJMT - Número Único: 

1002325-89.2016.8.11.0000 - Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 

-Assunto: [Competência]- Relator: Des(a). MARCIO VIDAL - TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO). 

Outrossim, após o julgamento do IRDR n. 855560 (URV), foi publicada a 

Portaria Conjunta n. 555/2019 PRES/CGJ, que prevê em seu art. 6º, 

parágrafo único, a vedação de remessa ao Juizado da Fazenda Pública de 

feitos executivos ou em fase de cumprimento de sentença. Assim, 

proceda-se com a devolução dos autos ao juízo de origem, facultando-lhe, 

caso vislumbre entendimento de modo diverso, a restituição a este juizado 

para aparelhar a medida cabível. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000851-42.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DUQUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000851-42.2019.8.11.0012. EXEQUENTE: JOAQUIM DUQUES DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de ação de 

cobrança com o valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

que promove Joaquim Duques dos Santos em face do Estado de Mato 

Grosso. O feito já em cumprimento de sentença veio após decisão 

declinatória proferida pelo juízo da 1ª Vara desta Comarca (ID n. 

22198052, pag. 51/52). Ocorre que o cumprimento de sentença proferida 

por juízo diverso não pode ser processado neste juizado, o qual, nos 

termos da lei, só pode executar seus próprios julgados. Dessa forma, em 

se tratando de cumprimento de sentença oriunda de juízo diverso, este 

juízo é incompetente. O Tribunal de Justiça já apreciou a questão jurídica 

pos ta  ao  ana l i sar  o  Con f l i t o  de  Competênc ia  n . º 

1002325-89.2016.8.11.0000, julgado no dia 24/11/2017,no qual ficou 

estabelecido o seguinte: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA A 

SANECAP JULGADA PELO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO PASSIVO DA AUTARQUIA PELO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ – IRRELEVÂNCIA – PERPETUATIO JURISDICTIONIS – 

IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DO ART. 516 DO CPC E 

RESOLUÇÃO N. 004/2014 DO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE – 

CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. A competência é determinada no 

momento da propositura da ação, e as modificações supervenientes do 

estado de fato, ou de direito, das partes não alteram a competência do 

Juízo (CPC/73, art. 87, atual CPC/15, art. 43). Por efeito, a assunção do 

passivo da devedora pela Fazenda Pública Municipal não desloca a 

competência já fixada. O cumprimento da sentença deve efetuar-se 

perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (CPC, 

art. 516 ou CPC/73, art. 475-P). (TJMT - Número Único: 

1002325-89.2016.8.11.0000 - Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 

-Assunto: [Competência]- Relator: Des(a). MARCIO VIDAL - TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO). Assim, 

proceda-se com a devolução dos autos ao juízo de origem, facultando-lhe, 

caso vislumbre entendimento de modo diverso, a restituição a este juizado 

para aparelhar a medida cabível. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000036-79.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO DONATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000036-79.2018.8.11.0012. EXEQUENTE: CASSIANO DONATO 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Pretende a parte Requerida ver revogada a Gratuidade de 

Justiça concedida em favor da parte Requerente a fim de que a mesma 

seja compelida ao pagamento dos ônus sucumbenciais oriundos do 

recurso inominado interposto uma vez que, com a percepção do montante 

da condenação nos autos, haveria alteração substancial da condição 

econômica da parte autora, a justificar a revogação do benefício. Com 

efeito, a pretensão é improcedente. A uma, porque o valor percebido não 

constitui acréscimo patrimonial, mas sim reparação pela dano causado. 
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Aliás, é este mesmo motivo que justifica a isenção da incidência de 

tributos sobre tal montante. A duas, porque ainda que assim não fosse, o 

valor percebido não atinge montante capaz de permitir que a partir dele a 

parte autora tenha sua situação econômica substancialmente alterada. 

Assim, INDEFIRO o pedido de revogação da gratuidade de justiça. Nada 

mais havendo a solucionar, arquivem-se os autos. NOVA XAVANTINA, 24 

de abril de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010751-03.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SEGATE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSITIVO INFORMATICA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARMEN SILVIA DELGADO VILLACA OAB - SP0099761A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010751-03.2014.8.11.0012. EXEQUENTE: TIAGO SEGATE EXECUTADO: 

POSITIVO INFORMATICA S/A Vistos. Considerando que o procedimento de 

expedição de alvará ocorre por meio eletrônico, e que há plena 

possibilidade da parte acompanhar o seu efetivo pagamento, inclusive por 

meio de portal eletrônico disponível no sítio do TJMT, INDEFIRO o pedido 

retro. Arquivem-se os autos definitivamente. NOVA XAVANTINA, 24 de 

abril de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-54.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000695-54.2019.8.11.0012 REQUERENTE: SANDRA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Requerido o cumprimento de 

sentença, INTIME(M)-SE o(s) Executado(s) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias pagar o débito, acrescido de custas (art. 523 do CPC). Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo retromencionado, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de 

advogado de 10% (dez por cento); efetuado o pagamento parcial no prazo 

previsto, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o 

restante. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

DETERMINO, desde logo, QUE SEJA EXPEDIDO mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Transcorrido o prazo 

previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 24 de abril 

de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000038-49.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000038-49.2018.8.11.0012. REQUERENTE: ADAUTO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Tratam-se de Embargos Declaratórios 

manejados contra a sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta 

salientar que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou 

aclaratório, em simetria ao artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os 

argumentos narrados pela embargante, urge reconhecer a impropriedade 

do pleito recursal. Portanto não existe qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a discordância da parte 

embargante com o posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é 

por meio do recurso adequado que a parte postulante deve buscar a 

reforma da decisão, não constituindo os embargos de declaração meio 

idôneo a tal fim. Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos 

Declaratórios, contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 

48 e seguintes, da Lei nº 9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão 

prolatada. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-07.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA NATYHELLE GOMES SPOHR OAB - MT21158/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000099-07.2018.8.11.0012. REQUERENTE: ANA PAULA NUNES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios manejados contra a sentença proferida nestes autos. 

Primeiramente, insta salientar que os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao artigo 48, da 

Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela embargante, 

urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto não existe 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que 

pode haver é a discordância da parte embargante com o posicionamento 

adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que 

a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, CONHEÇO dos 

presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, 

nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 9.099/1995, mantendo, na 

íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-76.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 451 de 678



BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000118-76.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ELIENE BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Tratam-se de Embargos Declaratórios manejados contra a 

sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os 

Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não 

tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em 

simetria ao artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos 

narrados pela embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito 

recursal. Portanto não existe qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a discordância da parte 

embargante com o posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é 

por meio do recurso adequado que a parte postulante deve buscar a 

reforma da decisão, não constituindo os embargos de declaração meio 

idôneo a tal fim. Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos 

Declaratórios, contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 

48 e seguintes, da Lei nº 9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão 

prolatada. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-71.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA RODRIGUES MATEUS (REQUERENTE)

MARCIA REGINA MATEUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010007-71.2015.8.11.0012. REQUERENTE: JANDIRA RODRIGUES 

MATEUS, MARCIA REGINA MATEUS REQUERIDO: DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO Tratam-se de Embargos Declaratórios manejados contra a 

sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os 

Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não 

tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em 

simetria ao artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos 

narrados pela embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito 

recursal. Portanto não existe qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a discordância da parte 

embargante com o posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é 

por meio do recurso adequado que a parte postulante deve buscar a 

reforma da decisão, não constituindo os embargos de declaração meio 

idôneo a tal fim. Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos 

Declaratórios, contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 

48 e seguintes, da Lei nº 9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão 

prolatada. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000044-56.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000044-56.2018.8.11.0012. REQUERENTE: ELIENE BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Tratam-se de Embargos Declaratórios manejados 

contra a sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar 

que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em 

simetria ao artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos 

narrados pela embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito 

recursal. Portanto não existe qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a discordância da parte 

embargante com o posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é 

por meio do recurso adequado que a parte postulante deve buscar a 

reforma da decisão, não constituindo os embargos de declaração meio 

idôneo a tal fim. Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos 

Declaratórios, contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 

48 e seguintes, da Lei nº 9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão 

prolatada. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-36.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MIGUEL PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000207-36.2018.8.11.0012. REQUERENTE: JOEL MIGUEL PINTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 

38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

OBRIGAÇAO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por JOEL MIGUEL PINTO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO: No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO: 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Inicialmente, verifico 

que a parte autora ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C OBRIGAÇAO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em face do Estado de Mato Grosso, em que sustenta nunca ter 

adquirido o veículo Marca/Modelo 201103-GM/CHEVROLET C10, placa 

NYO136, motivo pelo qual o protesto efetivado pelo Estado, com a 

consequente inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

para fins de cobrança das despesas tributárias oriundas do referido 

veículo, são medidas indevidas. Alega que, em consulta aos dados do 

veículo, consta seu nome como sendo o proprietário do bem, com 
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endereço declinado de Nova Xavantina/MT. Menciona residir há mais de 20 

(vinte) anos em Goiânia/GO, nunca tendo se deslocado até o município de 

Nova Xavantina/MT, desconhecendo o local em questão. Desta forma, 

pleiteia a declaração de inexistência de débito tributário e indenização por 

danos morais. Liminarmente, pugna pela retirada de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. A liminar foi deferida. O réu deixou de apresentar 

contestação no prazo legal razão a qual o declaro revel. Ressalte-se que 

a omissão da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na 

inicial, contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, 

desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos 

existentes nos autos. A verossimilhança das alegações é demonstrada 

por meio da juntada dos comprovantes de endereço do autor, que 

evidenciam residir em Goiânia/GO, ao contrário do que consta na 

identificação do veículo (documento de ID 13671714 e 13671266). A parte 

reclamada também não demonstrou que o veículo pertence ou pertenceu 

ao autor. Portanto, não se desincumbiu o réu de demonstrar qualquer fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, a teor do que 

preconiza o art.373, II do CPC/15. Dessa forma, evidenciada a culpa 

exclusiva do réu pela inscrição indevida, o dano sofrido pelo autor, e o 

nexo de causalidade entre ambos, inegável o dever de indenizar do réu, a 

teor do que dispõe o art.927 do Código Civil. Se de um lado o Código Civil 

impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de 

repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para CONFIRMAR 

a TUTELA DE URGÊNCIA concedida no id nº 15468848 e, como 

conseqüência: a) DECLARAR a inexistência dos débitos, discutidos nesta 

ação, a fim de determinar a ilegalidade da cobrança dos tributos do veículo 

Marca/Modelo 201103-GM/CHEVROLET C10, placa NYO136, em nome do 

autor, objeto da presente ação; b) DECLARAR a inexistência dos débitos 

negativados pela Reclamada nos valores de R$ 1.340,46 (ID 13671226) e 

R$ 660,66 (ID 13671239) Data da Inclusão: 30/08/2017; c) CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do evento danoso (30/08/2017) e correção monetária (INPC) a partir desta 

data (súmula 362 do STJ) resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Oficie-se ao 

SPC/SERASA e 0 2º Ofício Extrajudicial de Nova Xavantina, determinando 

a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais 

relativo aos débitos, ora discutidos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de responsabilidade. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, intime-se 

a parte recorrida para as contrarrazões. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam os devidos efeitos jurídicos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) juiz(a) leigo(a), nos termos do que dispõe o 

art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Nova Xavantina, 24 de abril de 2020. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-18.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VIA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS SIQUEIRA OAB - SC11508 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEZIEL DE A. OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000193-18.2019.8.11.0012. REQUERENTE: VIA COMERCIO DE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP REQUERIDO: JEZIEL DE A. 

OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Conforme 

dispõe o artigo 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95, "...Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo...". Dessa forma, 

como a parte autora não compareceu devidamente representada a 

audiência de conciliação (Id. 20637350), em que pese intimada, o feito 

deve ser extinto, o que faço de ofício, nos termos do que determina o art. 

51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Isto posto, o feito 

deve ser extinto, o que faço de ofício, nos termos do que determina o art. 

51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Vistos. HOMOLOGO, para que surtam os devidos efeitos jurídicos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) juiz(a) leigo(a), nos termos do que 

dispõe o art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Nova Xavantina, 24 de abril 

de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-55.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IVO HILARIO SCHWENDLER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO ALVES PINTO OAB - MT4738/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000542-55.2018.8.11.0012. INTERESSADO: IVO HILARIO SCHWENDLER 

REQUERIDO: ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Conforme dispõe o artigo 51, I, da Lei Federal 

nº. 9.099/95, "...Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo...". Dessa forma, como a parte autora não compareceu a 

audiência de conciliação (Id. 19743063), em que pese intimada, o feito 

deve ser extinto, o que faço de ofício, nos termos do que determina o art. 

51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Isto posto, o feito 

deve ser extinto, o que faço de ofício, nos termos do que determina o art. 

51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Vistos. HOMOLOGO, para que surtam os devidos efeitos jurídicos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) juiz(a) leigo(a), nos termos do que 

dispõe o art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Nova Xavantina, 24 de abril 

de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-38.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WANIA MARIA GONCALVES (REQUERENTE)

WANDER DA SILVA GUERREIRO (REQUERENTE)

WILMAR TEIXEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

ZENAIDE APARECIDA ALVES CERQUEIRA MARQUES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT15436-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA VIANNA STABILE OAB - MT16821/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000569-38.2018.8.11.0012. REQUERENTE: WANIA MARIA GONCALVES, 

WANDER DA SILVA GUERREIRO, WILMAR TEIXEIRA DE LIMA, ZENAIDE 

APARECIDA ALVES CERQUEIRA MARQUES REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

NOVA XAVANTINA Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 

38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

proposta por VANIA MARIA GONÇALVES E OUTROS (03) em face de 

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA. Citado, o requerido apresentou 

contestação. A pretensão cinge-se ao direito de implantar reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos dos requerentes, resultante da 

conversão da moeda em URV, incidindo sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Ressai dos autos que os promoventes foram 

aprovados para o serviço público municipal conforme termo de posse e de 

entrada juntados na inicial. Conforme extrai-se da petição inicial os 

promoventes foram nomeados a partir de 2002, em razão da prescrição 

quinquenal, será objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos 

anteriores à data da propositura da demanda (16/09/2018), em 

interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 312, ambos do 

Código de Processo Civil. Desta forma, deve ser declarada prescrita 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação. A preliminar de 

impugnação a assistência judiciária gratuita fica prejudicada, neste 

momento, pois o momento oportuno para sua apreciação é após a 

sentença, em caso de interposição de recurso. Quanto ao valor da causa, 

tenho que foi corrigido em sentença anterior. No que se refere a inépcia 

da inicial, indefiro pois terão de ser juntados holerites atualizados por 

ocasião dos cálculos de diferenças a serem implementadas, 

confundindo-se a preliminar com o próprio mérito. No mas não vislumbro a 

necessidade de perícia para verificar implementação de diferença 

referente a U|RV, pelo Município. Não havendo mais preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidade ou outras prejudiciais, passo a análise 

do mérito. A Lei nº. 8880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas, sim, estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA pátria O artigo 22 da referida 

norma convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994. 

Deste modos os servidores públicos que não recebiam seus salários no 

último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, 

conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram 

uma defasagem remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida 

diferença. A pretensão dos promoventes comporta acolhimento nessa 

parte, ante o entendimento firmado pelo C. STJ no sentido de que os 

servidores estaduais ou municipais têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a unidade real de 

valor - URV, nos ditames da Lei nº. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Nesses casos, a jurisprudência dos Tribunais 

Superiores firmou-se no sentido de que o Poder Executivo causou perdas 

aos seus servidores e membros, violando o Princípio da Irredutibilidade de 

vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês de competência 

como base para a conversão dos vencimentos. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO 

MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE 

ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A 

Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei nº 8.880/1994 

trata de matéria de competência legislativa privativa da União, qual seja, 

direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a maneira pela qual os 

vencimentos e proventos dos servidores pertencentes a todos os entes 

federados deveriam ser convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. 

Precedentes. 2. Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, 

uma vez que se trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. 

Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 

500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 

26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015). VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV 

– LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O 

Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela 

estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). E no mesmo sentido é a posição adotada pelo E. TJMT: 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

cumprimento da sentença, nas bases ora traçadas, mediante cálculos, é 

que será possível a apuração de eventual perda salarial e o real 

percentual devido, conforme entendimento do STF. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO 

MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz 

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, 

ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor 

discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal 

de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que 

regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu 

que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir 

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos 

fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise 

da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste 

momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A 

discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda 

Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, 

acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015). 

Quanto a incidência de juros e correção monetária. Com o julgamento da 
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ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre eles o §12, que 

determinava que a correção monetária e os juros de mora, no caso de 

atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas 

de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, 

da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, 

voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia 

JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 

na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio dos 

servidores. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

autoral para: a) RECONHECER o direito em favor dos promoventes à 

PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda 

ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o 

LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e 

devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA 

no percentual de 6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO 

MONETÁRIA pelo IPCA-E, tendo como TERMO INICIAL a data em que os 

valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor; c) 

CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 

05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a 

EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL 

PERCENTUAL DEVIDO na fase executória mediante simples cálculo 

aritmético a ser apresentado pela parte Exequente na fase de 

cumprimento de sentença. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I 

.C. Vistos. HOMOLOGO, para que surtam os devidos efeitos jurídicos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) juiz(a) leigo(a), nos termos do que 

dispõe o art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Nova Xavantina, 24 de abril 

de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000548-62.2018.8.11.0012. REQUERENTE: CLAUDIMAR PEREIRA DE 

SOUZA, JOAQUIM MENDONCA DA SILVA, RONALDO MARTINS DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por CLAUDIMAR PEREIRA 

DE SOUZA E OUTROS (02) em face de MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA. 

Citado, o requerido apresentou contestação. A pretensão cinge-se ao 

direito de implantar reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos 

dos requerentes, resultante da conversão da moeda em URV, incidindo 
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sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Ressai dos autos que os 

promoventes foram aprovados para o serviço público municipal conforme 

termo de posse e de entrada juntados na inicial. Conforme extrai-se da 

petição inicial os promoventes foram nomeados a partir de 2008, em razão 

da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os fatos relativos a 

05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda 

(11/09/2018), em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do CC; 59 e 

312, ambos do Código de Processo Civil. Desta forma, deve ser declarada 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação. A 

preliminar quanto ao valor da causa, tenho que foi corrigido em sentença 

anterior. No mas não vislumbro a necessidade de perícia para verificar 

implementação de diferença referente a URV, pelo Município, razão pela 

qual indefiro este pedido. Não havendo mais preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidade ou outras prejudiciais, passo a análise 

do mérito. A Lei nº. 8880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas, sim, estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA pátria O artigo 22 da referida 

norma convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994. 

Deste modos os servidores públicos que não recebiam seus salários no 

último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, 

conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram 

uma defasagem remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida 

diferença. A pretensão dos promoventes comporta acolhimento nessa 

parte, ante o entendimento firmado pelo C. STJ no sentido de que os 

servidores estaduais ou municipais têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a unidade real de 

valor - URV, nos ditames da Lei nº. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Nesses casos, a jurisprudência dos Tribunais 

Superiores firmou-se no sentido de que o Poder Executivo causou perdas 

aos seus servidores e membros, violando o Princípio da Irredutibilidade de 

vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês de competência 

como base para a conversão dos vencimentos. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO 

MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE 

ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A 

Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei nº 8.880/1994 

trata de matéria de competência legislativa privativa da União, qual seja, 

direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a maneira pela qual os 

vencimentos e proventos dos servidores pertencentes a todos os entes 

federados deveriam ser convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. 

Precedentes. 2. Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, 

uma vez que se trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. 

Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 

500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 

26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015). VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV 

– LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O 

Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela 

estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). E no mesmo sentido é a posição adotada pelo E. TJMT: 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis que o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

cumprimento da sentença, nas bases ora traçadas, mediante cálculos, é 

que será possível a apuração de eventual perda salarial e o real 

percentual devido, conforme entendimento do STF. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO 

MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz 

Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, 

ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor 

discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal 

de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que 

regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu 

que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir 

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos 

fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise 

da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste 

momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A 

discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda 

Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, 

acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015). 

Quanto a incidência de juros e correção monetária. Com o julgamento da 

ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre eles o §12, que 

determinava que a correção monetária e os juros de mora, no caso de 

atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às cadernetas 

de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando o artigo 1-F, 

da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento, 

voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que estabelecia 

JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 

na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 
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não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio dos 

servidores. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

autoral para: a) RECONHECER o direito em favor dos promoventes à 

PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda 

ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o 

LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e 

devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA 

no percentual de 6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO 

MONETÁRIA pelo IPCA-E, tendo como TERMO INICIAL a data em que os 

valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor; c) 

CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 

05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a 

EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL 

PERCENTUAL DEVIDO na fase executória mediante simples cálculo 

aritmético a ser apresentado pela parte Exequente na fase de 

cumprimento de sentença. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I 

.C. Vistos. HOMOLOGO, para que surtam os devidos efeitos jurídicos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) juiz(a) leigo(a), nos termos do que 

dispõe o art. 40 da Lei 9099/95. Cumpra-se. Nova Xavantina, 24 de abril de 

2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-62.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI CARVALHO MELO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHENIFER MENDES PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o  n . º : 

1000106-62.2019.8.11.0012 REQUERENTE: KELLI CARVALHO MELO 

REQUERIDO: JHENIFER MENDES PEREIRA DOS SANTOS Vistos. Cuida-se 

de Embargos de Declaração interpostos pela parte Requerida a fim de ver 

retificada a sentença de extinção no ponto em que isentou a parte autora 

do pagamento de custas processuais. Inicialmente, considerando a 

tempestividade dos embargos, bem como o preenchimento das 

formalidades legais, RECEBO o recurso em questão. No que tange ao 

mérito recursal, contudo, tenho que não deve ser provido. Isso porque, 

segundo o art. 54, da Lei 9.099/95, "O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas". Assim, em que pese a ausência da parte autora à 

audiência de conciliação tenha levado à extinção do processo, não há que 

se falar na imposição de custas. Ante o exposto, forte em tais 

fundamentos, CONHEÇO dos embargos aclaratórios e, no mérito, 

NEGO-LHES PROVIMENTO para manter incólume a sentença anterior pelos 

seus próprios fundamentos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 24 de abril de 2020. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001336-43.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ KAISER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS OAB - MT25953/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELCKE ROSSETTO (REU)

JOSÉ ROSSETTO SOBRINHO (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PARANATINGA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 
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este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 23 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001810-14.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SIMOES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal. 

Paranatinga, 24 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ofício Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000874-23.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CAIUMALO KUTIACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE PARANATINGA Paranatinga, 24 de abril de 2020. Ofício 

nº 1004/2020 Referência: Processo nº 1000874-23.2018.8.11.0044 

Espécie: [Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, 

Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Indenização por 

Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, 

Nulidade]->PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DALVA CAIUMALO 

KUTIACA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Prezado (a) 

Senhor(a), Por determinação do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de 

Paranatinga-MT, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, cumpre-me 

SOLICITAR a Vossa Senhoria que informe eventual crédito na conta 

10741-7, agência 790, de titularidade da requerente DALVA CAIUMALO 

KUTIACA, no valor de R$ 787,96 (setecentos e oitenta e sete reais e 

noventa e seis centavos) creditado em 19/06/2012. Atenciosamente, Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestora Judiciária AO (À) GERENTE GERAL DO 

BANCO BRADESCO AGÊNCIA DE PARANATINGA-MT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001494-98.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PLANOS CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. W. Z. DE P. SILVEIRA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 24 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000581-19.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA GAUCHA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. Considerando que os serviços dos Correios 

não abrangem a zona rural, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC. Paranatinga, 24 de Abril de 2020. Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000582-04.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS OAB - MT25587/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA CECILIA WESSNER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 24 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000206-81.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Portaria 

conjunta 291/2020 do TJMT, que instituiu aos órgãos públicos o 

cadastramento para o recebimento de citações e intimações 

preferencialmente por MEIO ELETRÔNICO, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de intimar o Município de Gaúcha do Norte-MT para que o faça, 

no prazo legal. Paranatinga, 24 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000206-81.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de Intimar o Município de Gaúcha do Norte-MT para se manifestar acerca 

do pleito liminar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas. Paranatinga, 24 

de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001161-83.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

OLIRA ORLANDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para apresentar contrarrazões no prazo legal. 

Paranatinga, 24 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001165-23.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO POLATO (AUTOR(A))

IVANILSA DE CASSIA CUSTODIO POLATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS OAB - MT9248/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOLINDA TENORIO DA SILVA (REU)

PEDRO TENORIO DA SILVA (REU)

CLEIDE TENÓRIO DA SILVA (REU)

ALFREDO TENORIO DA SILVA (REU)

PAULO TENORIO DA SILVA (REU)

CLAUDIO TENORIO DA SILVA (REU)

CLEUZA TENORIO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO OAB - MT14726/O (ADVOGADO(A))

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

CARINE MINUZI OAB - 019.361.961-07 (PROCURADOR)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE PARANATINGA AV. XV DE NOVEMBRO, 118 - CENTRO - 

PARANATINGA - CEP 78-870-000 MANDADO DE CITAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABRICIO SAVIO DA 

VEIGA CARLOTA PROCESSO n. 1001165-23.2018.8.11.0044 Valor da 

causa: R$ 264.000,00 ESPÉCIE: [Usucapião da L 6.969/1981]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: CARLOS ALBERTO POLATO 

Endereço: Rua Paranatinga, 654, Centro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 Nome: IVANILSA DE CASSIA CUSTODIO POLATO 

Endereço: Rua Paranatinga, 654, Centro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: CLEUZA TENORIO DA SILVA 

Endereço: RUA PINDARE, 431, PARQUE GUARANI, VÁRZEA PAULISTA - 

SP - CEP: 13225-515 Nome: CLAUDIO TENORIO DA SILVA Endereço: 

TRAVESSA CAETANO RÚBIO, 95, JARDIM TINOCO, FERRAZ DE 

VASCONCELOS - SP - CEP: 08533-070 Nome: ALFREDO TENORIO DA 

SILVA Endereço: RUA VINÍCIUS DE MORAIS, JARDIM RIVIERA, 

APARECIDA DE GOIÂNIA - GO - CEP: 74966-678 Nome: PAULO TENORIO 

DA SILVA Endereço: RUA SABATINI ALCESTE, 224, VILA SANTO 

ANTÔNIO, SÃO ROQUE - SP - CEP: 18133-340 Nome: PEDRO TENORIO DA 

SILVA Endereço: Rua Dos Imigrantes, 874, Quadra 114 lote 6/2, Centro, 

SONORA - MS - CEP: 79415-000 Nome: DIOLINDA TENORIO DA SILVA 

Endereço: rua chico mendes, 749, centro, SONORA - MS - CEP: 

79415-000 Nome: CLEIDE TENÓRIO DA SILVA Endereço: RUA ALTO DO 

QUIRINO, 293, BAIRRO NOVO, GRAVATÁ - PE - CEP: 55643-130 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO TERCEIRO INTERESSADO 

Município de Gaúcha do Norte, na pessoa de sua Procuradora, caso 

queira, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado aos autos do processo. 2. 

Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. Paranatinga , 22 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000768-90.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos 

comprovante idôneo de residência, sob pena de indeferimento da inicial e, 

consequente, extinção do feito sem resolução do mérito, bem como 

apresentar impugnação a contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000264-21.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora para no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões ao Recurso 

de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001684-61.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA GENICE GOBBO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001451-64.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA BASTO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000261-32.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. R. (AUTOR(A))

A. A. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

TAYSA ALVES RIBEIRO OAB - 056.385.311-57 (REPRESENTANTE)

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a 

contestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000820-86.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

Outros Interessados:

ANTONIO PINTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000820-86.2020.8.11.0044 VISTO, Trata-se de demanda 

relacionada à saúde proposta exclusivamente em desfavor do ente 

federativo municipal, em que a parte autora pleiteia o fornecimento de 

suplementos alimentares, cuja competência administrativa para custeio é 

do Estado de Mato Grosso, na forma da repartição de competências 

estatuída pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Embora seja pacífica a 

jurisprudência acerca da solidariedade dos entes federativos na 

prestação dos serviços de saúde pública, o Supremo Tribunal Federal 

assentou a seguinte tese de repercussão geral no julgamento do Tema 

793: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são 

solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da 

saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e 

hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento 

conforme as regras de repartição de competências e determinar o 

ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". É juridicamente 

possível a condenação exclusiva do ente federativo municipal ao 

cumprimento da obrigação, com posterior ressarcimento deste junto ao 

Estado de Mato Grosso nos próprios autos, mas tal medida vai ao 

encontro do disposto no art. 6º do CPC, que determina que “todos os 

sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Além disso, o art. 8º do 

CPC prevê que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Nesse contexto, 

entendo necessário e prudente determinar a inclusão, de ofício, do 

ESTADO DE MATO GROSSO no polo passivo da demanda, em atenção ao 

que foi decidido pelo STF em sede de recurso repetitivo com repercussão 

geral. Isso porque não é razoável obrigar um ente federativo de menor 

porte a custear tratamento/fármaco/suplemento alimentar de alto custo, 

para posterior ressarcimento, quando se pode obrigar diretamente o ente 

competente para cumprimento da obrigação. Aliás, existe a real 

possibilidade de que o Estado de Mato Grosso proceda ao cumprimento in 

natura da obrigação, o que seria mais eficiente, tornando desnecessário 

eventual bloqueio judicial ou realização de procedimentos ou aquisição de 

fármaco na rede privada, economizando recursos públicos. Nesse sentido 

são os Enunciados nº 08 e 61 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ: 

“Enunciado 08: Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de 

saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de 

competência entre os entes federados.” “Enunciado 61: A 

responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o 

Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu 

cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas 

de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso 

de descumprimento. “ De inteira pertinência ao caso versado, colaciono o 

seguinte julgado, vê-se: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA 

NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE INSUMOS 

(FRALDAS CLIN OFF) E SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRISON SOYA - 

PESSOA HIPOSSUFI- CIENTE - AÇÃO PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO 

DE PONTES E LACERDA E ESTADO DE MATO GROSSO - ANTECIPAÇÃO 

CUMPRIDA PELO MUNICÍPIO - RESPONSABILIDADE DO GESTOR 

ESTADUAL - EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA E DA RESSALVA DE 

BLOQUEIO DE VALORES - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, que deve garantir 

aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para 
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manutenção da saúde. 2. Imprescindível adentrar a questão da distribuição 

da competência, preconizada nas normativas do Sistema Único de Saúde. 

Não se trata apenas de analisar se o ente público deve ou não figurar no 

polo passivo da ação. Importa analisar qual é o tipo de tratamento ou 

medicamento pleiteado etc...para saber se ele é ou não é atribuição 

daquele ente público, na hierarquização da competência do SUS. 3. A 

multa cominatória implica em prejuízo para toda a coletividade, existindo 

meios muito mais eficazes para garantir o cumprimento da obrigação de 

prestar tratamento médico. 4. O bloqueio judicial de valores públicos é a 

última de todas as providências que se deve impor para o cumprimento da 

obrigação de presar atendimento médico, posto que importa em violação 

de princípios constitucionais como a concorrência pública e 

impessoalidade. 5. Recurso do Município parcialmente provido. 6. 

Sentença parcialmente retificada”. (Apelação / Remessa Necessária 

131104/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  2 9 / 0 4 / 2 0 1 9 ) ”  ( T J - M T  -  A P L : 

000139719201681100131311042017 MT, Relator: DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/11/2018, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 

29/04/2019) A Resolução TJ-MT/OE nº 09, de 25 de julho de 2019, 

estabeleceu a competência absoluta da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande para “processar e julgar, 

exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, 

ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência 

da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como 

parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato 

Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”. Por fim, a Portaria 

29/2019-CM estabeleceu o dia 30 de setembro de 2019 para início da 

remessa dos autos à Vara Especializada. Ante o exposto, com fulcro no 

Tema 793 do STF, determino a inclusão do ESTADO DE MATO GROSSO no 

polo passivo e, via de consequência, declino da competência para a 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000818-19.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA RITA DE CARLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000080-65.2019.811.0044 VISTO, Da análise da petição 

inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do novel 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do novo Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial. Por outro lado, vislumbra-se a impossibilidade de proceder com o 

imediato agendamento da perícia, em atenção ao disposto na Portaria 

Conjunta 247/2020-TJMT que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso. Desta feita, postergo a realização de 

perícia técnica. Sem prejuízo, considerando que no caso dos autos não se 

admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), cite-se o réu, observando 

o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se 

quiser. Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000480-16.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE CARVALHO NASCIMENTO (EXECUTADO)

GRANOPAR ARMAZENS GERAIS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

- EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000480-16.2018.811.0044 VISTO, Tratam-se os presentes 

autos de execução de título extrajudicial intentada pelo BANCO 

BRADESCO em face de GRANOPAR ARMAZENS GERAIS, COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, em que a parte exequente pugna seja realizada 

buscas de endereço do executado via sistema Infojud. Compulsando os 

autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que a parte autora 

diligenciou ao menos minimamente no sentido de informar o endereço do 

executado, pois não há sequer prova de que realizou pesquisas junto aos 

órgãos dos quais tem acesso, comprovando que tentou obter alguma 

informação pertinente. Ressalta-se, ainda, que somente se comprovado 

que efetivamente não se logrou êxito na localização de endereços, tal 

como com a negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a 

parte se utilizar do aparato judicial para obter tal informação, bem como, 

expedir edital de citação do mesmo e ofícios a empresas privadas. Assim, 

tendo em vista que a parte exequente não apresentou documentos que 

comprovem a realização de busca efetiva a fim de localizar o endereço 

atual da parte executada, entendo que não foram esgotados os meios 

disponíveis para tal finalidade, conforme alega a requerente. Ressalto que 

não cabe ao Poder Judiciário o ônus de localizar o executado, mediante 

uso indiscriminado de sistemas eletrônicos disponíveis (INFOJUD, 

INFOSEG, BACENJUD, SIEL e RENAJUD), visto que podem causar 

desequilíbrio na relação, e, por conseguinte, afetar a imparcialidade. Logo, 

compete ao credor a realização de diligências no sentido de localizar o 

devedor, não podendo tal atribuição ser transferida ao Poder Judiciário. 

Nessa toada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título 

extrajudicial. Decisão que indefere pedido de consulta aos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, para localização de novo endereço da 

sociedade empresária executada. Ausência de demonstração de restarem 

esgotadas todas as diligências cabíveis para a localização de bens da 

devedora. Enunciado nº 47 da súmula de jurisprudência desta Corte 

Estadual. Precedentes. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ 

-AI: 00381862920198190000, Relator: Des (a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA 

VIEIRA, Data de Julgamento: 04/07/2019, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

CONSULTA AO INFOJUD. OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE 

EXECUTADA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS 

ORDINÁRIAS. A utilização do sistema INFOJUD, para fins de localização da 

parte executada, é medida excepcional. Assim, verificado nos autos que o 

exequente não diligenciou extrajudicialmente na localização da parte 

executada, a utilização do sistema INFOJUD não se enquadra dentro da 

excepcionalidade da medida, razão pela qual o pleito merece ser 

indeferido. Precedentes jurisprudenciais. NEGADO PROVIMENTO AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70077455848, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 23/04/2018).” (TJ-RS - AI: 

70077455848 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de 

Julgamento: 23/04/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2018) Forte em tais argumentos, 

indefiro o pedido de busca de endereço da parte Requerida. Intime-se a 

parte Reclamante para informar o endereço atualizado da parte 

Reclamada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do processo. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000914-68.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:
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MARGARIDA EDUPEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000914-68.2019.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO. Cuidam-se os presentes autos de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por MARGARIDA EDUPEIN em face de BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a 

autora, em apertada síntese, que é aposentada e ao verificar a situação 

de seu benefício constou a existência de um empréstimo consignado com 

o banco réu, sem, contudo, ter efetivado qualquer negócio com o banco 

requerido. Por tal razão requer a procedência da ação para declarar a 

anulabilidade do negócio jurídico firmado e, consequentemente, condenar 

a parte requerida em indenização por danos morais, bem como restituir em 

dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. 

Citado, o banco requerido apresentou contestação com preliminar de 

conexão e inépcia da inicial e, no mérito, requereu a improcedência da 

ação (Ref. 29055227). Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi 

preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, 

além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer 

irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento. II – 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que 

as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação 

do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios 

da celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às 

partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a 

conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis 

para a instrução e julgamento da lide. Assim, considerando que o conjunto 

probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois 

constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a 

lide, conforme o estado em que se encontra o processo. Dessa forma, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Antes, contudo, passo à 

apreciação das prejudiciais de mérito. III – DAS PRELIMINARES DE MÉRITO 

III.1 – CONEXÃO O banco requerido postula pelo reconhecimento da 

conexão sob o argumento de que a autora litiga em mais duas ações 

idênticas nesta mesma comarca, existindo questões comuns à causa e 

ante a possibilidade de aproveitar atos de um processo no outro. 

Importante registrar que o sistema PJE associa todas as ações em que 

figuram como parte a requerente e o requerido, de forma que as ações 

das quais o requerido pleiteia conexão estão conclusos em gabinete para 

análise e decisão. Todavia, não verifico caso de conexão na espécie, uma 

vez que as ações tratam-se de contratos de empréstimos diversos, não 

havendo, portanto, provas à serem aproveitadas, motivo pelo qual torno 

prejudicada a pretensão. III.2 – DA INÉPCIA DA INICIAL Pleiteia o requerido 

a intimação da parte autora para que emende a inicial, sob o argumento de 

que não foi acostada aos autos comprovante de residência. Não obstante, 

o próprio requerido acosta aos autos o comprovante de residência em 

nome da requerente, datado de aproximadamente 01 (um) ano do 

ajuizamento da ação. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. IV – 

MÉRITO. De início, vislumbra-se que a relação jurídica existente entre as 

partes é de consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada 

pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei nº 

8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito especial do art. 

3º do referido diploma legal. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação 

das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva 

um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores 

enquanto tais - notadamente a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autor. Fixada tal premissa, adentra-se no exame dos elementos 

ensejadores da responsabilidade civil. De elementar conhecimento que a 

responsabilidade civil extracontratual, também conhecida como 

responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil, é 

composta dos seguintes elementos: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade e dano. Não menos cediço que a 

responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, 

mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, na 

forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de 

causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado. 

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento 

independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. E, sob tal diapasão, forte na exegese 

do art. 14 da Lei nº 8.078/90, salta à vista que a parte ré responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

impingidos ao consumidor. Nessa esteira, é necessário registrar que no 

caso vertente, em que pese a parte demandante alegue a anulabilidade do 

negócio por presença de vício, verifica-se que sua pretensão é 

indenizatória pelos danos morais e materiais experimentados. Partindo 

desse pressuposto, tem-se que a parte requerida logrou comprovar que a 

parte autora solicitou o crédito consignado, que agora alega desconhecer. 

Evidencia-se dos autos cópia do contrato entabulado entre as partes, 

devidamente subscrito pela parte autora, além de cópia de seus 

documentos pessoais e documento que comprova a transferência dos 

valores contratados à conta em nome da autora. Deste modo, tendo a 

requerente contratado o serviço de crédito, regularmente, não pode agora 

alegar total desconhecimento deste e intentar, ainda, a indenização por 

danos morais. Nesse diapasão, eis o entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA 

DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova não possui o 

condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das 

alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as 

alegações iniciais da parte autora, a distribuição do ônus probatório deve 

seguir a orientação dada pelo art. 373, do CPC/15. O ato ilícito deve restar 

devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil”. 

(TJMT, Ap 104695/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu 

dos Santos, j. 06.12.2017, sem grifos no original) Com essas 

considerações, tem-se que a improcedência da demanda é medida de 

rigor. V – DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Por fim, reconheço de ofício a 

existência de litigância de má-fé por parte da requerente, uma vez que há 

motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo 

Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial, 

bem como sua alegação de total desconhecimento do empréstimo 

efetivamente contratado. Com efeito, para a aplicação da litigância de 

má-fé, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 80 do 

NCPC, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I – 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V – proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente manifestamente 

infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente 

protelatório”. In casu, a parte autora confirma veementemente na inicial 

que “foi surpreendida com empréstimos realizados em seu benefício, pois 

sequer solicitou o valor mencionado, muito menos o recebeu em mãos.” 

Não obstante, como mencionado no tópico anterior, o banco requerido 

apresentou aos autos cópia do contrato de empréstimo em questão, além 

do comprovante de transferência dos valores à conta da requerente. Dito 

isso, por óbvio, a autora agiu de má-fé, mostrando-se aplicável 

condenação à multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II c/c art. 

81, ambos do CPC. Em relação ao tema versão, colaciono o entendimento 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - COMPROVAÇÃO PELO 
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BANCO DA CONTRATAÇÃO, USO E NÃO PAGAMENTO DE FATURA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO - REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NA SERASA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Embora se trate de 

relação de consumo, com aplicação dos princípios orientadores do Código 

de Defesa do Consumidor, cabia ao consumidor a prova mínima de que foi 

vítima de estelionato, ônus que lhe cabia e não foi cumprido. 2 - O conjunto 

probatório dos autos evidencia a regularidade da dívida oriunda da 

contratação, uso e falta de pagamento de fatura de cartão de crédito. De 

consequência, é legítima a anotação restritiva do nome do consumidor no 

órgão de proteção ao crédito. 3 - No caso, ficou evidente que o 

consumidor alterou a verdade dos fatos com o intuito de obter benefício 

indevido, incorreu em litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da 

penalidade arbitrada na sentença. (Ap 2093/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/05/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)” (TJMT - APL: 

00045884420148110045 2093/2017, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2017) Importante ressaltar 

que embora oportunizada a produção de prova, a autora não logrou êxito 

em desacreditar a validade dos documentos colacionados à contestação 

do banco requerido. Existente, portanto, situação a autorizar a 

condenação da parte autora por litigância de má-fé. V – DISPOSITIVO. 

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, julgo improcedente a presente ação declaratória 

de anulabilidade c/c pretensão indenizatória. Por conseguinte, com fulcro 

no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, 

condeno a requerente em litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do 

valor corrigido da causa. Por fim, condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). 

Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal
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Processo nº 1000913-83.2019.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO Cuidam-se os presentes autos de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por MARGARIDA EDUPEIN em face de BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a 

autora, em apertada síntese, que é aposentada e ao verificar a situação 

de seu benefício constou a existência de um empréstimo consignado com 

o banco réu, sem, contudo, ter efetivado qualquer negócio com o banco 

requerido. Por tal razão requer a procedência da ação para declarar a 

anulabilidade do negócio jurídico firmado e, consequentemente, condenar 

a parte requerida em indenização por danos morais, bem como restituir em 

dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. 

Citado, o banco requerido apresentou contestação com preliminar de 

conexão e inépcia da inicial e, no mérito, requereu a improcedência da 

ação (Ref. 29061095). Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi 

preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, 

além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer 

irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento. II – 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que 

as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação 

do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios 

da celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às 

partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a 

conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis 

para a instrução e julgamento da lide. Assim, considerando que o conjunto 

probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois 

constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a 

lide, conforme o estado em que se encontra o processo Dessa forma, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Antes, contudo, passo à 

apreciação das prejudiciais de mérito. III – DAS PRELIMINARES DE MÉRITO 

III.1 – CONEXÃO O banco requerido postula pelo reconhecimento da 

conexão sob o argumento de que a autora litiga em mais duas ações 

idênticas nesta mesma comarca, existindo questões comuns à causa e 

ante a possibilidade de aproveitar atos de um processo no outro. 

Importante registrar que o sistema PJE associa todas as ações em que 

figuram como parte a requerente e o requerido, de forma que as ações 

das quais o requerido pleiteia conexão estão conclusos em gabinete para 

análise e decisão. Todavia, não verifico caso de conexão na espécie, uma 

vez que as ações tratam-se de contratos de empréstimos diversos, não 

havendo, portanto, provas à serem aproveitadas, motivo pelo qual torno 

prejudicada a pretensão. III.2 – DA INÉPCIA DA INICIAL Pleiteia o requerido 

a intimação da parte autora para que emende a inicial, sob o argumento de 

que não foi acostada aos autos comprovante de residência. Não obstante, 

o próprio requerido acosta aos autos o comprovante de residência em 

nome da requerente, datado de aproximadamente 01 (um) ano do 

ajuizamento da ação. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. IV – 

MÉRITO. De início, vislumbra-se que a relação jurídica existente entre as 

partes é de consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada 

pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei nº 

8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito especial do art. 

3º do referido diploma legal. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação 

das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva 

um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores 

enquanto tais - notadamente a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autor. Fixada tal premissa, adentra-se no exame dos elementos 

ensejadores da responsabilidade civil. De elementar conhecimento que a 

responsabilidade civil extracontratual, também conhecida como 

responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil, é 

composta dos seguintes elementos: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade e dano. Não menos cediço que a 

responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, 

mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, na 

forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de 

causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado. 

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento 

independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. E, sob tal diapasão, forte na exegese 

do art. 14 da Lei nº 8.078/90, salta à vista que a parte ré responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

impingidos ao consumidor. Nessa esteira, é necessário registrar que no 

caso vertente, em que pese a parte demandante alegue a anulabilidade do 

negócio por presença de vício, verifica-se que sua pretensão é 

indenizatória pelos danos morais e materiais experimentados. Partindo 

desse pressuposto, tem-se que a parte requerida logrou comprovar que a 

parte autora solicitou o crédito consignado, que agora alega desconhecer. 

Evidencia-se dos autos cópia do contrato entabulado entre as partes, 

devidamente subscrito pela parte autora, além de cópia de seus 

documentos pessoais e documento que comprova a transferência dos 

valores contratados à conta em nome da autora. Deste modo, tendo a 

requerente contratado o serviço de crédito, regularmente, não pode agora 

alegar total desconhecimento deste e intentar, ainda, a indenização por 

danos morais. Nesse diapasão, eis o entendimento jurisprudencial: 
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“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA 

DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova não possui o 

condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das 

alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as 

alegações iniciais da parte autora, a distribuição do ônus probatório deve 

seguir a orientação dada pelo art. 373, do CPC/15. O ato ilícito deve restar 

devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil”. 

(TJMT, Ap 104695/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu 

dos Santos, j. 06.12.2017, sem grifos no original) Com essas 

considerações, tem-se que a improcedência da demanda é medida de 

rigor. V – DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Por fim, reconheço de ofício a 

existência de litigância de má-fé por parte da requerente, uma vez que há 

motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo 

Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial, 

bem como sua alegação de total desconhecimento do empréstimo 

efetivamente contratado. Com efeito, para a aplicação da litigância de 

má-fé, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 80 do 

NCPC, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I – 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V – proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente manifestamente 

infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente 

protelatório”. In casu, a parte autora confirma veementemente na inicial 

que “foi surpreendida com empréstimos realizados em seu benefício, pois 

sequer solicitou o valor mencionado, muito menos o recebeu em mãos.” 

Não obstante, como mencionado no tópico anterior, o banco requerido 

apresentou aos autos cópia do contrato de empréstimo em questão, além 

do comprovante de transferência dos valores à conta da requerente. Dito 

isso, por óbvio, a autora agiu de má-fé, mostrando-se aplicável 

condenação à multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II c/c art. 

81, ambos do CPC. Em relação ao tema versão, colaciono o entendimento 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - COMPROVAÇÃO PELO 

BANCO DA CONTRATAÇÃO, USO E NÃO PAGAMENTO DE FATURA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO - REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NA SERASA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Embora se trate de 

relação de consumo, com aplicação dos princípios orientadores do Código 

de Defesa do Consumidor, cabia ao consumidor a prova mínima de que foi 

vítima de estelionato, ônus que lhe cabia e não foi cumprido. 2 - O conjunto 

probatório dos autos evidencia a regularidade da dívida oriunda da 

contratação, uso e falta de pagamento de fatura de cartão de crédito. De 

consequência, é legítima a anotação restritiva do nome do consumidor no 

órgão de proteção ao crédito. 3 - No caso, ficou evidente que o 

consumidor alterou a verdade dos fatos com o intuito de obter benefício 

indevido, incorreu em litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da 

penalidade arbitrada na sentença. (Ap 2093/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/05/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)” (TJMT - APL: 

00045884420148110045 2093/2017, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2017) Importante ressaltar 

que embora oportunizada a produção de prova, a autora não logrou êxito 

em desacreditar a validade dos documentos colacionados à contestação 

do banco requerido. Existente, portanto, situação a autorizar a 

condenação da parte autora por litigância de má-fé. V – DISPOSITIVO. 

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, julgo improcedente a presente ação declaratória 

de anulabilidade c/c pretensão indenizatória. Por conseguinte, com fulcro 

no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, 

condeno a requerente em litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do 

valor corrigido da causa. Por fim, condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). 

Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal
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Magistrado(s):
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Processo nº 1001541-72.2019.811.0044 SENTENÇA I - RELATÓRIO 

VISTO, MARIZETE VILELA MACHADO propôs a presente ação de 

aposentadoria por auxílio doença c/c conversão em aposentadoria por 

invalidez, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, almejando o recebimento de 

benefício previdenciário. Sustenta a requerente que é segurada nos 

termos da Lei nº 8.213/91, sendo que diante de seu quadro precário de 

saúde requer a procedência da ação condenando o instituto requerido a 

conceder o benefício de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença. 

Devidamente citado o instituto demandado apresentou a contestação, 

debatendo no mérito a qualidade de segurado da autora e aduzindo que 

em caso de eventual concessão do benefício, esta deve se dar quando da 

realização da perícia médica judicial. À Ref. 30031507 foi encartado aos 

autos o laudo pericial. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Registra-se, de início, que foi 

preservado no presente feito, a garantia constitucional do contraditório, 

além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer 

irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento. II – 

DO MÉRITO II.1 – DA QUALIDADE DE SEGURADO E DA CARÊNCIA Na 

contestatória, aduz o requerido que para o autor fazer jus a aposentadoria 

por invalidez, é necessário constatar a qualidade de segurado, a ser 

verificada na data do início da incapacidade, observando o disposto no 

art. 15 da Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8.213/91). Exige 

a lei, para a concessão dos benefícios de incapacidade o cumprimento 

simultâneo de três requisitos: a) qualidade de segurado; b) carência de 12 

contribuições mensais (art. 25, I, da Lei n° 8.213/91), excetuadas as 

hipóteses do art. 26 da Lei de Benefícios, onde a mesma é dispensada; c) 

incapacidade total ou parcial para o trabalho, conforme se trate de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez (artigos 42 e 59 da Lei n° 

8.213/91, respectivamente). In casu, o próprio instituto demandado 

comprova a qualidade de segurado do requerente, ao juntar extrato do 

CNIS que atesta o fato do requerente ter contribuído com a previdência 

social desde os idos de 2000. Neste ponto, clarividente que a requerente 

preenche o requisito de contribuição necessária para a concessão do 

benefício, tanto é assim que o instituto réu já concedeu auxílio-doença à 

autora em outra ocasião. II.2 – DA INCAPACIDADE INSUSCETÍVEL DE 

REABILITAÇÃO OU TEMPORÁRIA O benefício da aposentadoria por 

invalidez está previsto nos artigos 42 e seguintes da Lei n° 8.213/91: “Art. 

42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, 

a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1° A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da Previdência 

social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2° A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. De outro lado, o auxílio-doença esta estampado nos 

artigos 59 e seguinte, do mesmo diploma legal. “Art. 59. O auxílio-doença 

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 
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consecutivos. Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao 

segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador 

da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo 

quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão”. “Art. 60. O auxílio-doença será 

devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do 

afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da 

data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. § 1º 

Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 

(trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do 

requerimento”. No caso em tela, constata-se pelo laudo pericial de fls. 

73/75, que a requerente faz jus ao benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, porquanto constatada sua incapacidade 

permanente. Vejamos, por conseguinte, a conclusão apresentada pelo 

perito judicial: “Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a 

presença de incapacidade laboral parcial e permanente devido a processo 

degenerativo pós-traumática de coluna lombar. Diagnósticos: CID10:G83.3 

Monoplegia não especificada, do CID10: T91.1 Sequelas de fratura de 

coluna vertebral; do CID10:5.45 Dor lombar baixa; do CID10:54.1 

Radiculopatia do CID10: M86 Osteomielite. Conclui-se a impossibilidade de 

exercer atividades laborais habituais sem prognóstico de melhora devido 

ao aspecto crônico degenerativo das patologias, são anos de tratamento 

com piora e progressão dos sintomas. Autora esta inclusive afastada de 

sua atividade como concursada na cidade de Rondonópolis. Acredito na 

possibilidade de readaptação funcional devido à sequela que acomete 

somente a coluna vertebral. Devera permanecer afastada de atividades 

que exijam esforços físicos e posturais. A incapacidade fica definida entre 

25-35% lombalgia com radiculopatia com repercussões clínicas (tabela 

Ignácio Waisberg)..”. Destarte, pelo que restou comprovado pela perícia, a 

autora possui incapacidade parcial e permanente para a realização de 

suas funções. Neste sentido, é possível salientar que verificados os 

requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

ou seja, parcial incapacidade laborativa e permanente, a inexistência de 

doenças pré-existentes e a qualidade de segurada, é assegurada a 

concessão do benefício assistencial. Ora, a autora possui 41 (quarenta e 

um) anos de idade, é portadora de doença grave. Não se pode esperar 

que nessa idade e com a gravidade da patologia haja reabilitação para 

qualquer atividade. Não distante, cabe colacionar a jurisprudência do 

Tribunal do Estado do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO C/ 

REMESSA NECESSÁRIA –- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - 

INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - CABIMENTO - TERMO INICIAL – 

DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA- CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS – 

SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a 

aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, 

estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz 

para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer 

nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, 

profissionais e culturais."[...] (121447/2017, , SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 

03/10/2018) Visto isto, pois, garante-se à autora o benefício de 

aposentadoria por invalidez, eis que permanece totalmente incapaz para o 

trabalho, de forma permanente, conforme afirmado pelo laudo médico. II.3 

– DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO O conjunto probatório dos autos, 

conforme explicitado acima, respalda a pretensão da demandante, pois 

restou devidamente caracterizada a incapacidade total para realizar suas 

atividades habituais e também outras atividades que possam lhe garantir a 

subsistência. Em relação ao termo inicial, evidenciado que a incapacidade 

laboral já estava presente quando do requerimento administrativo, 

mostra-se correto o estabelecimento do início da percepção do benefício 

em tal data: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. TERMO INICIAL. I- O 

termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento 

administrativo, vez que comprovada a incapacidade desde essa data, 

consoante documento médico acostado aos autos e laudo pericial. II- 

Apelação da parte autora provida.” (TRF-3 - Ap: 00202698420184039999 

SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de 

Julgamento: 08/10/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:23/10/2018) Assim, a data para contagem do início do 

benefício é a do requerimento administrativo. III – DISPOSITIVO Posto isto, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a conceder à 

requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, nos 

termos do artigo 42, da Lei 8.213/91, devido a partir da data do último 

requerimento administrativo. Sobre as parcelas vencidas deverão incidir 

juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção 

monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, 

devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). Explicito que os cálculos devem estar de acordo com 

Manual de Cálculos da Justiça federal. Em razão do princípio da 

sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o 

momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 

do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2º do CPC/2015, limitados, 

sempre, ao valor constante na sentença, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Em se 

tratando de verba alimentar aplica-se a regra do art. 1.012,§ 1º, II, do 

Código de Processo Civil, tendo a sentença efeito imediato, oficie-se para 

implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16º Andar) e cumprimento da 

decisão. Tendo em vista o valor da causa deixo de proceder a remessa 

necessária dos autos a Instância Superior[1]. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme 

preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal [1] (Reexame Necessário 

-0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001823-13.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ROSA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ROSA BARBOSA OAB - SP348023 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte promovente para, querendo, apresentar contrarrazões em relação 

ao recurso inominado juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000299-15.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE SALETE GIASSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT13133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA DELA JUSTINA OAB - MT24853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PARANATINGA JUIZADO ESPECIAL DECISÃO Autos n. 

1000299-15.2018.8.11.0044. Vistos. 1. Defiro o pedido de 

desarquivamento dos autos. Intime-se a parte devedora – nos moldes do 

artigo 513, § 2º do CPC – para proceder ao cumprimento espontâneo da 

sentença/acórdão, no prazo de 15 (quinze) dias – prazo que será contado 
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em dobro na hipótese de os executados possuírem diferentes 

procuradores (CPC, artigo 525, § 3º c/c 229) e não tratar-se de processo 

eletrônico (CPC, artigo 229, § 2º) – sob pena de ser acrescida multa de 

dez por cento ao valor devido, bem como honorários advocatícios de dez 

por cento, conforme dispõe o art. 523, § 1º do CPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, artigo 525). Nos termos do artigo 

525, § 6º do CPC, a apresentação de impugnação não impede a prática 

dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a 

requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, 

caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus 

fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for 

manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil 

ou incerta reparação. Certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas 

taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do Código de Processo Civil. 2. 

Realizado o pagamento, expeça-se o necessário para o levantamento ou 

conversão em renda do valor depositado. Efetuado o pagamento parcial 

no prazo previsto no item 1, a multa e os honorários incidirão sobre o 

restante. Satisfeito o débito e pagas as custas (se for o caso), ou sendo 

estas de valor inferior ao mínimo para inscrição em dívida ativa, 

arquivem-se os autos. 3. Não realizado o pagamento, aplico a multa de dez 

por cento e, nos termos da Súmula 517 do STJ e art. 523, § 1º do CPC, 

arbitro honorários advocatícios de dez por cento. 4. Não realizado o 

pagamento, determino a penhora via sistema BACENJUD. Tratando-se de 

penhora de valor ínfimo, fica desde já autorizado o seu desbloqueio. 5. Se 

infrutífera ou insuficiente a medida anterior, determino a penhora de 

veículos em nome do(s) Executado(s) por meio do Sistema RENAJUD. 

Caso localizado algum veículo, expeça-se mandado de Avaliação, 

Intimação e Depósito, devendo o executado ser cientificado acerca da sua 

nomeação como depositário do bem penhorado, de modo que deverá zelar 

pela sua conservação, sob pena de responder pelos prejuízos causados, 

conforme dicção do art. 161, § único, do CPC. 6. Se ainda não saldado o 

débito, proceda a Secretaria à consulta ao Sistema INFOJUD, a fim de se 

obter as Declarações de Imposto de Renda da parte Executada relativas 

aos 02 (dois) últimos anos. Em sendo positiva a consulta, estes autos 

deverão tramitar em regime de sigilo, devendo a cautela ser anotada na 

capa dos autos e registrada no sistema processual. 7. Havendo bem(ns) 

nas declarações, expeça-se o necessário para penhorá-lo(s). Caso 

contrário, intime-se a parte Exequente para ciência e para requerer o que 

de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento. Nada 

requerido pela parte Exequente, arquivem-se aos autos. 8. Realizada(s) 

penhora(s), intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado (art. 

841, § 1º do CPC) ou, na falta deste, o seu representante legal, ou – se 

não houver constituído advogado nos autos – pessoalmente, de 

preferência por via postal (artigo 841, § 2º do CPC). Nos termos do artigo 

841, § 4º do CPC, será considerada realizada a intimação pela via postal 

quando o executado mudar de endereço sem prévia comunicação ao 

juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de 

entrega da correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 

274). 9. Não havendo impugnação, serão levadas a efeito as medidas 

necessárias para a transferência da propriedade do(s) bem(ns) para a 

parte Exequente. Paranatinga, data lançada no sistema. Fabricio Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001339-95.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIR LIMA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR RIBEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PARANATINGA JUIZADO ESPECIAL DECISÃO Autos n. 

1001339-95.2019.8.11.0044. Vistos. 1. Intime-se a parte devedora – nos 

moldes do artigo 513, § 2º do CPC – para proceder ao cumprimento 

espontâneo da sentença/acórdão, no prazo de 15 (quinze) dias – prazo 

que será contado em dobro na hipótese de os executados possuírem 

diferentes procuradores (CPC, artigo 525, § 3º c/c 229) e não tratar-se de 

processo eletrônico (CPC, artigo 229, § 2º) – sob pena de ser acrescida 

multa de dez por cento ao valor devido, bem como honorários advocatícios 

de dez por cento, conforme dispõe o art. 523, § 1º do CPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, artigo 525). Nos termos do artigo 

525, § 6º do CPC, a apresentação de impugnação não impede a prática 

dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a 

requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, 

caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus 

fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for 

manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil 

ou incerta reparação. Certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas 

taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do Código de Processo Civil. 2. 

Realizado o pagamento, expeça-se o necessário para o levantamento ou 

conversão em renda do valor depositado. Efetuado o pagamento parcial 

no prazo previsto no item 1, a multa e os honorários incidirão sobre o 

restante. Satisfeito o débito e pagas as custas (se for o caso), ou sendo 

estas de valor inferior ao mínimo para inscrição em dívida ativa, 

arquivem-se os autos. 3. Não realizado o pagamento, aplico a multa de dez 

por cento e, nos termos da Súmula 517 do STJ e art. 523, § 1º do CPC, 

arbitro honorários advocatícios de dez por cento. 4. Não realizado o 

pagamento, determino a penhora via sistema BACENJUD. Tratando-se de 

penhora de valor ínfimo, fica desde já autorizado o seu desbloqueio. 5. Se 

infrutífera ou insuficiente a medida anterior, determino a penhora de 

veículos em nome do(s) Executado(s) por meio do Sistema RENAJUD. 

Caso localizado algum veículo, expeça-se mandado de Avaliação, 

Intimação e Depósito, devendo o executado ser cientificado acerca da sua 

nomeação como depositário do bem penhorado, de modo que deverá zelar 

pela sua conservação, sob pena de responder pelos prejuízos causados, 

conforme dicção do art. 161, § único, do CPC. 6. Se ainda não saldado o 

débito, proceda a Secretaria à consulta ao Sistema INFOJUD, a fim de se 

obter as Declarações de Imposto de Renda da parte Executada relativas 

aos 02 (dois) últimos anos. Em sendo positiva a consulta, estes autos 

deverão tramitar em regime de sigilo, devendo a cautela ser anotada na 

capa dos autos e registrada no sistema processual. 7. Havendo bem(ns) 

nas declarações, expeça-se o necessário para penhorá-lo(s). Caso 

contrário, intime-se a parte Exequente para ciência e para requerer o que 

de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento. Nada 

requerido pela parte Exequente, arquivem-se aos autos. 8. Realizada(s) 

penhora(s), intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado (art. 

841, § 1º do CPC) ou, na falta deste, o seu representante legal, ou – se 

não houver constituído advogado nos autos – pessoalmente, de 

preferência por via postal (artigo 841, § 2º do CPC). Nos termos do artigo 

841, § 4º do CPC, será considerada realizada a intimação pela via postal 

quando o executado mudar de endereço sem prévia comunicação ao 

juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de 

entrega da correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 

274). 9. Não havendo impugnação, serão levadas a efeito as medidas 

necessárias para a transferência da propriedade do(s) bem(ns) para a 

parte Exequente. Paranatinga, data lançada no sistema. Fabricio Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000602-92.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO POLICARPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO POLICARPO OAB - MT0008796A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000602-92.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 20.537,43 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução Contra a 

Fazenda Pública]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: 

Nome: JOSE CLAUDIO POLICARPO Endereço: PASTOR GERONIMO 

FRANCISCO BORGES, 107, CASA, NOVA ESPERANCA, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: Rua C,, s/n, Centro Político Administrativo, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-945 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) acerca da certidão de fls. 

(ID 30947227). Peixoto de Azevedo-MT, 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000782-11.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DEOCLECIO MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIUCEIA MARIA CORREA OAB - PR22573 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Intime-se a parte autora para se manifestar quanto ao conteúdo de 

fls. 19147149/ 18149036, requerendo o que entender de direito no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 29531 Nr: 1143-31.2007.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSELI MISSASSI HELLER, EDMAR KOLLER 

HELLER, DEL MORO & CIA LTDA, N. M. PORTELA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ROBERTO 

ALVES(PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2883-A/MT, DANIEL HENRIQUE DE MELO - OAB:12.671/OABMT, 

FLAVIO BUENO PEDROZA - OAB:21797, Ivan Carlos Santore - 

OAB:6170-B OAM/MT, JOSE VALNIR TEIXEIRA - OAB:3624/MT, LUIS 

CARLOS BOFI - OAB:30.515, MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA - 

OAB:24798/O, MICHELE OLIVA ZOLDAN - OAB:14.591-OAB/MT, 

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - OAB:17562/O

 Cuida-se de cumprimento de sentença sob o rito do artigo 523 a 527 do 

Código de Processo Civil, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em desfavor de CLEUSELI MISSASSI HELLER, EDMAR KOLLER HELLER, N. 

M. PORTELA ME e DEL MORO & CIA LTDA.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente a expedição de alvará 

judicial em favor de M. S. DIAGNÓSTICA, no valor de R$ 27.470,00 (fl. 

2383).

Diante da cota ministerial de fl. 2383, expeça-se alvará judicial em favor da 

empresa beneficiária M. S. DIAGNÓSTICA, no valor de R$ 27.470,00.

Após, vistas ao MPE para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 96375 Nr: 1447-10.2019.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSG, ISF, MRFR, CBDN, LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fladson Chiquitim - 

OAB:17743, IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O, NILSON ALLAN 

RODRIGUES PORTELA - OAB:17562/O, RAFAEL SOARES EVAS - 

OAB:26508/O

 Desta feita, sendo evidente que o embargante pretende a rediscussão de 

matéria constante na sentença condenatória de fls. 450/478, CONHEÇO 

dos presentes embargos de declaração, todavia, NEGO-LHES 

PROVIMENTO, por inexistir qualquer contradição na decisão 

embargada.Cumpram-se as demais determinações da sentença.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000910-31.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Autos n. 1000910-31.2018.8.11.0023 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, na qualidade de substituto processual de 

THAÍS SOUSA DE ALENCAR. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO, COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em favor de THAÍS SOUSA DE ALENCAR, por meio da qual 

pretende a imposição de obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, 

consistente no fornecimento do procedimento CIRÚRGICO 

URETERORRENOLOTORIPDIA FLEXÍVEL A LASER COM COLOCAÇÃO DE 

CATETER DUPLO J, em hospital com vaga em leito de UTI, pois necessita 

urgentemente, independente de aguardar em qualquer fila de atendimento 

ou espera, inclusive mediante a aquisição de vaga em unidade 

especializada no setor privado, caso necessário. Alega que o paciente 

apresenta quadro grave, com risco de morte súbita, conforme relatório 

médico: “Existe sim urgência no tratamento do cálculo. A paciente vem 

apresentando quadro de dores abdominais intensas e recorrentes, com 

necessidade de idas frequentes ao Pronto Atendimento par receber 

medicação por via intravenosa. A resolução da causa da dor intensa e 

recorrente já é motivo para o tratamento urgente. Além disso, há risco 

iminente de complicações graves, como infecção urinária grave que pode 

evoluir para sepse (infecção generalizada) e óbito e, perda da função do 

órgão pela obstrução crônica da via urinária. O método cirúrgico de 

eleição é o ureterorrenolitotripsia flexível a laser com colocação de cateter 

duplo J. Este procedimento não é oferecido pelo SUS no estado de Mato 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 467 de 678



Grosso. ” Verbera que o estado de saúde da paciente, segundo o 

receituário médico, é considerado grave, com risco de morte súbita, 

havendo gravíssimo risco de morte eminente. Ao final, requer (i) a 

concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar 

que o requerido providencie a paciente THAÍS SOUSA DE ALENCAR, o 

procedimento CIRÚRGICO URETERORRENOLOTORIPDIA FLEXÍVEL A 

LASER COM COLOCAÇÃO DE CATETER DUPLO J, em estabelecimento 

com suporte de UTI, independente de aguardar em qualquer fila de 

atendimento ou espera, inclusive mediante a aquisição de vaga em 

unidade especializada no setor privado, caso necessário; (ii) a citação do 

requerido para, querendo, responder aos termos da presente demanda, 

sob pena de revelia, confissão e demais cominações legais, devendo ser 

dispensada a audiência de conciliação, eis que se trata de direito 

indisponível, nos termos do artigo 334, § 4º, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil; (iii) seja julgado procedente o pedido para confirmar a 

liminar e condenar o requerido a fornecer o tratamento pleiteado, o qual é 

indispensável para garantir a saúde do paciente, independente de 

submetê-la a qualquer fila de espera, promovendo todas as intervenções 

que o caso reclamar para que se garanta o pronto restabelecimento do 

paciente em tela, sob pena de responsabilização penal e civil dos gestores 

envolvidos no caso; e (iv) seja deferida a produção de todos os meios de 

provas admitidos pela legislação. Foi anexada a inicial cópia de 

documentos. RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. Concedo os benefícios 

da justiça gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50. O pedido de concessão 

de tutela de urgência deve ser deferido. A controvérsia reside na 

possibilidade de se conceder a tutela de urgência pleiteada pelo órgão 

ministerial em favor de THAÍS SOUSA DE ALENCAR para determinar que o 

Estado de Mato Grosso seja compelido a providenciar, com a máxima 

urgência, o fornecimento de procedimento CIRÚRGICO 

URETERORRENOLOTORIPDIA FLEXÍVEL A LASER COM COLOCAÇÃO DE 

CATETER DUPLO J, em estabelecimento com suporte de UTI, a fim de que 

sejam realizados os demais procedimentos médicos necessários para 

resguardar a sua vida, seja em hospital da rede pública ou privada, 

suportando o requerido o ônus financeiro. Posta a questão nesses 

termos, é evidente a presença dos requisitos exigidos pelo Código de 

Processo Civil para a concessão das tutelas de urgência. Registre-se que 

com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil a concessão de 

tutela de urgência está condicionada à verificação de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. É o que prevê o artigo 300 do no Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Embora 

a nova legislação processual não tenha mencionado expressamente como 

requisitos para a concessão de tutelas de urgência o fumus boni iuris 

(fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo da demora), entendo 

que tais aspectos estão englobados pela “probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Assim, 

especificamente quanto à “probabilidade do direito” (fumaça do bom 

direito), observa-se que este requisito está consubstanciado no fato de 

ser bastante previsível o direito requestado nessa demanda, de receber o 

paciente tratamento de saúde de forma eficiente e gratuita, conforme 

preceituado nos artigos 194 e 198, inciso II, da Constituição Federal. O 

“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (perigo da demora) 

está evidenciado no prejuízo de que possa resultar a não concessão da 

liminar pleiteada, visto que é notório que se o paciente não for 

imediatamente submet ido ao procedimento CIRÚRGICO 

URETERORRENOLOTORIPDIA FLEXÍVEL A LASER COM COLOCAÇÃO DE 

CATETER DUPLO J, em estabelecimento com suporte de UTI, poderá sofrer 

dano irreparável à própria vida, conforme evidenciam os documentos 

atrelados ao pedido. Doutro lado, cumpre ressaltar que a antecipação 

liminar da tutela está calcada no juízo da probabilidade e não no juízo da 

certeza, na medida em que a razão precípua da concessão está calcada 

na ideia de emergência/urgência da medida e não no seu grau de 

plausibilidade, o que escancara o caráter cautelar da pretensão, e 

autoriza a sua concessão inaudita altera pars, conforme previsão do § 2º 

do artigo 300 do CPC, até mesmo porque não há irreversibilidade na 

eventual constatação de que o tratamento era desnecessário ou que 

poderia ser custeado de modo mais econômico, porque possui o Estado a 

prerrogativa de requerer a indenização preconizada no art. 302 do CPC, 

de aplicação analógica à hipótese. Diante desses argumentos, entendo 

que a outorga de provimento dessa natureza mostra-se essencial quando 

os efeitos práticos decorrentes do julgamento final se encontrarem 

ameaçados pela morosidade do andamento processual. Impende 

consignar que o artigo 178 da Constituição Federal confere à saúde o 

status de direito fundamental, o que, por si só, afasta a possibilidade de se 

atribuir à mesma a condição de mera mercadoria, ante o caráter de 

relevância pública, cabendo, outrossim, ao Estado-Juiz intervir nas 

relações contratuais a fim de resguardar os direitos do consumidor e 

assegurar a eficácia da norma constitucional, buscando restabelecer o 

equilíbrio e a justiça contratual. Atento a estas considerações e, após 

análise detida dos autos, observo a relevância dos fundamentos 

apresentados pela parte autora, que fundamenta seu pedido baseado em 

documentos aptos para tanto, principalmente diante da situação de 

urgência ora exposta. A prova inequívoca das alegações vem 

comprovada nos documentos anexados à inicial, nos quais se relata a 

gravidade do estado de saúde do paciente e a necessidade imediata do 

procedimento CIRÚRGICO URETERORRENOLOTORIPDIA FLEXÍVEL A 

LASER COM COLOCAÇÃO DE CATETER DUPLO J e, diante da urgência do 

caso. Restando, pois, comprovada a necessidade do tratamento 

especializado, sendo evidente o perigo da demora no provimento final da 

demanda e, face à presença dos requisitos autorizadores da medida de 

urgência, deve ser concedida a tutela específica requerida na inicial. 

Anoto mais uma vez que não se trata de decisão irreversível, vez que, 

caso julgado improcedente o pedido da autora, após os meios ordinários 

de prova, a requerida poderá reverter a situação. Registre-se que o 

Enunciado II do Conselho Nacional de Justiça orienta que: “60 – Saúde 

Pública - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede 

que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o 

seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras 

administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do 

redirecionamento em caso de descumprimento.” A jurisprudência também 

caminha nesse sentido, vejamos: “MEDICAMENTO. Iepê. Retinopatia 

diabética proliferativa. Hemorragia vítrea. Catarata. Injeções intravítreas. 

Ranibizumabe Lucentis. Sessões de laser. Procedimentos cirúrgicos. 

Implante de lente intraocular.  Vi t rectomia.  Ret inopexia. 

Endofotocoagulação. Implante de óleo de silicone. Laudo expedido por 

médico da rede particular de saúde. O Sistema Único de Saúde opera por 

divisão de funções por nível de complexidade, como previsto no art. 198 

da CF e na LF nº 8.080/90; cabe ao município a atenção básica à saúde e 

ao Estado os procedimentos mais complexos e o fornecimento dos 

medicamentos excepcionais e de alto custo. O município demonstra que 

adotou as providências que lhe competiam; agendou para o dia 

27-10-2014 consulta com médico oftalmologista da Secretaria de Estado 

da Saúde, antecipando-a para o dia 17-10-2014 diante da noticiada 

urgência do caso; também deve ser levado em consideração o elevado 

custo do tratamento e dos medicamentos indicados no laudo expedido por 

médico da rede particular de saúde, na ordem de R$-18.000,00, 

especialmente pelo fato do município demandado ser de pequeno porte e 

possuir recursos financeiros limitados. Inexistência de prejuízo do autor, 

uma vez que o tratamento prossegue em unidade estadual de saúde. 

Agravo provido para indeferir a antecipação da tutela. Aplicação do art. 

557 § 1-A do CPC. (TJ-SP - AI: 21766334120148260000 SP 

2176633-41.2014.8.26.0000, Relator: Torres de Carvalho, Data de 

Julgamento: 18/10/2014, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 19/10/2014)” Ante o exposto e com fundamento nos artigos 

194, c/c 198 da CF e artigos 497, c/c 297 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO a antecipação liminar da tutela, para determinar ao requerido 

ESTADO DE MATO GROSSO que providencie URGENTEMENTE, no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias, ao efetivo fornecimento de procedimento 

CIRÚRGICO URETERORRENOLOTORIPDIA FLEXÍVEL A LASER COM 

COLOCAÇÃO DE CATETER DUPLO J do paciente THAÍS SOUSA DE 

ALENCAR, em estabelecimento com suporte de Unidade de Terapia 

Intensiva, a fim de que sejam realizados todos os demais procedimentos 

médicos necessários para resguardar a sua vida, seja em hospital da rede 

pública ou privada, suportando o requerido todo ônus financeiro, sob pena 

de fixação de tutela inibitória diária em R$ 1.000,00 (um mil reais), para a 
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hipótese de descumprimento da ordem, até o limite equivalente a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Fixo como dies a quo da multa a data em que o 

descumprimento for comunicado pelo autor a este Juízo. Intime-se o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador-Geral do Estado e do 

Secretário Estadual de Saúde, via Carta Precatória, a ser expedida via 

Malote Digital, a fim de que imediatamente cumpra a presente liminar, sob 

pena de imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Cite-se o requerido, para, querendo e no prazo legal, apresentar 

contestação, indicando as provas que pretende produzir, sob pena de 

decretação da revelia (artigo 335, inciso III, do CPC). Em razão da 

gravidade e da urgência da medida, proceda a Sra. Gestora o imediato 

cumprimento da decisão via e-mail (apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br), 

fax ou qualquer meio eletrônico mais eficiente para a hipótese. Defiro os 

benefícios ao Sr (a). Oficial (a) de Justiça do artigo 212, § 2º, do CPC. O 

presente feito tramitará em sistema de prioridade, nos termos do artigo 

1048, inciso I, do CPC. Servirá a presente decisão como Mandado de 

Citação/Intimação, Ofício e Carta Precatória, ante a urgência que o caso 

requer. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000559-58.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES OAB - MT24608/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

AUTOS nº. 1000599-58.2018.8.11.0023 S E N T E N Ç A Cuida de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizado por MARIA DAS 

GRAÇAS DA CONCEIÇÃO em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, objetivando o recebimento da 

importância de R$ 13.500,00, relativa à indenização do Seguro Obrigatório 

de Veículos – DPVAT, em virtude do falecimento de Pedro José da 

Conceição, companheiro da requerente, falecido em 26/03/2016 em 

decorrência de acidente automobilístico. Formada a angularidade da 

relação processual, o requerido contestou a ação aduzindo, em síntese, 

constatou que a parte autora já havia ingressado com idêntica ação no 

ano de 2008, sob o número 1462-47.2017.811.0023 (fls. 16690720), 

postulando pela extinção do feito, diante da coisa julgada. É o relatório. 

Decido. O pedido inicial deve ser julgado improcedente. Compulsando os 

autos, verifico que já foi ajuizada anteriormente idêntica ação a respeito da 

mesma causa de pedir e com o mesmo pedido (Processo nº 

1462-47.2017.811.0023), a qual já obteve a prestação jurisdicional, 

inclusive com sentença transitada em julgado 20/02/2018. O instituto da 

coisa julgada é matéria de ordem pública, que pode ser alegada pela parte 

contrária (artigo 337, VII, do CPC), mas que deve ser reconhecida de ofício 

pelo juízo. Caracteriza-se a coisa julgada, assim conceituada nos artigos 

337, §§ 1º e 4º, e 502, ambos do CPC. Art. 502. Denomina-se coisa 

julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de 

mérito não mais sujeita a recurso. A identidade entre as ações é evidente, 

e foi claramente demonstrada nos presentes autos, vez que se tratam das 

mesmas partes e do mesmo pedido principal. Também há identidade entre 

a causa de pedir expressa em ambos os processos. Assim, plenamente 

demonstrada a coisa julgada no caso em tela, nos termos do que dispõem 

os artigos 337, VII, §s 1º e 4º, e 502, ambos do CPC, portanto, vedado, por 

este processo, a parte autora buscar a revisão do julgado que foi objeto 

de sentença anterior, com resolução do mérito, decisão esta transitada em 

julgado. Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, 

na forma do artigo 485, inciso V, última parte, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando 

suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, § 3º do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida 

no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000338-41.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CHRISTOVAM DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

AUTOS nº. 1000338-41.2019.8.11.0023 S E N T E N Ç A LUIZ 

CHRISTOVAM DOS SANTOS ajuizou AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA CONVERTIDA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

RURAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS sustentando ser 

trabalhadora rural e estar incapacitada para permanecer no labor diário, 

sendo diagnosticada com a CID 10 M54. Juntou documentos às fls. 

Formada a angularidade da relação processual, o requerido contestou a 

ação aduzindo, em síntese, que a parte autora não faz jus ao benefício 

(fls. 21417862). Houve impugnação a contestação às fls. 21565445. 

Laudo Pericial juntado às fls. 30940197. Às fls. 31155970 o INSS 

apresentou proposta de acordo, havendo concordância pela parte autora 

(fl. 31380324). RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Preconiza o artigo 

139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida 

solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, 

caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, na 

forma do artigo 487, inciso III “b” do CPC. Desta forma, o acordo 

entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, que atuará como 

terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação. Assim, a homologação 

do acordo pelo magistrado possui o condão de atribuir validade de decisão 

judicial ao acordo, sendo que o juiz somente procederá a esse ato quando 

entender que a forma em que o acordo foi realizado pelas partes, atende 

não somente à legislação pertinente ao caso, como, também, seu senso 

de justiça. A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio 

tem que ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência 

indevida já que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe 

apenas averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela 

legalidade, ratificá-lo. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SENTENÇA 

PROFERIDA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 125, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. Proferida a sentença e, ainda que transitada em julgado, 

não há óbice para a homologação de acordo celebrado posteriormente. 

Nos termos do artigo 125, inciso IV, do Código de Processo Civil, compete 

ao magistrado tentar conciliar as partes a qualquer tempo, objetivando, 

com isso, solucionar o conflito de interesses submetido ao crivo do Poder 

Judiciário. Cabe ao julgador buscar, a todo momento, mesmo após a 

prolação de sentença, a conciliação das partes, no intuito de alcançar o 

fim maior do processo, qual seja, a pacificação dos conflitos, com a rápida 

solução dos litígios, segundo o inciso II do artigo 125 do Estatuto 

Processual Civil. Sendo as partes maiores e capazes, além de o direito ser 

disponível, razão não há para a recusa na homologação de acordo (...)”. 

(TJDF; Rec. 2009.00.2.009007-3; Ac. 369.020; Sexta Turma Cível; Relatora 

Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito; DJ 13/08/2009). Desta 

forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o 

juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, 

quando não se vislumbre prejuízo para as partes. No caso, constato que o 

acordo celebrado preserva os interesses das partes e não constato 

nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. Dispositivo Ante 

o exposto, HOMOLOGO O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, 

nos termos da proposta de acordo de fls. 31155970, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos e, consequentemente, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, inciso III “b” do Código de Processo Civil. A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do 

Segurado: LUIZ CHRISTOVAM DOS SANTOS; 2. Benefício concedido: 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ; 3. Renda mensal inicial: 1 (um) do 
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salário-de-benefício. 4. DIB: DESDE A DER. 5. RMI: A ser calculada pelo 

INSS, se aceito o acordo. 6. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 45 dias após a 

intimação do INSS da homologação do acordo. 7. DESCONTO: 5% SOBRE 

O VALOR DAS PARCELAS EM ATRASO, corrigidas nos termos do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal e com juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação, para as parcelas vencidas até 30/06/2009, e, 

a partir de 01/07/2009, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

as modificações trazidas pela Lei nº 11.920/09 até 09/2017, quando 

incidirá o índice do IPCA-E. 8. HONORÁRIOS: 8% SOBRE O VALOR 

APURADO. Isento o INSS do pagamento das custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000042-19.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA DR NILSON PORTELA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA OAB - MT0017562A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSIMAR DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000042-19.2019.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 15.480,71 ESPÉCIE: [Nota Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: ADVOCACIA DR NILSON 

PORTELA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Endereço: rua 

teotonio vilela, 545, alvorada, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA ROSIMAR DA SILVA Endereço: 

Rua sem nome, Paralela a bicicletaria Leomar, esq. Rua da Chapea, zona 

rural, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, INDICAR O ATUAL ENDEREÇO DA EXECUTADA. COMPLEMENTO 

: 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II 

- o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 24 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-32.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO MARTINS DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL ELIAS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000703-32.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Constrição / Penhora / Avaliação / 

Indisponibilidade de Bens]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: AGUINALDO MARTINS DE ASSIS Endereço: 

Rua CHILE, 475, LIBERDADE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCIEL ELIAS DE SOUZA Endereço: 

Av. Tancredo Neves,, 517E, Jardim Tangará II, TANGARÁ DA SERRA - MT 

- CEP: 78070-100 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

FINALIDADE: INDICAR O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO DO 

EXECUTADO. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz 

não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais 

de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001337-91.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO PROCESSO: 

1001337-91.2019.8.11.0023 REQUERENTE: ANTONIO RODRIGUES SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c 

Repetição de Indébito e Danos Morais proposta por Antônio Rodrigues 

Silva em face de Banco Itaú BMG Consignado S.A., ambos qualificados 

nos autos em epígrafe. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei nº 9099/95. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Preliminarmente, para resolver a 

demanda necessário se faz definir se a digital contida no instrumento 

contratual (id 28312576) é ou não do requerente, situação esta que 

reclama a realização de prova pericial, mormente por se tratar do único 

ponto controvertido sobre o qual basear-se-ão as provas. Entretanto, não 

é possível a realização de prova pericial no âmbito do Juizado Especial, 

nos termos do artigo 35, da lei 9099/95. O Enunciado 54 do FONAJE-CNJ 

salienta que “A menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material”. Assim, considerando que para o deslinde da causa a perícia 

técnica realizada por um especialista revela-se imprescindível, entendo 

que a presente demanda se tornou complexa no âmbito do Juizado 

Especial. Nesse sentido: “(...). O procedimento simples e informal dos 

Juizados Especiais Cíveis não comporta a realização de regular prova 

pericial, cuja ritualidade, disposta na norma processual civil (arts. 420 e 

seguintes), refoge ao critério de menor complexidade que se alicerça na 

lei de regência dos Juizados. ().”. (2ª Turma Recursal/MT. Recurso Cível 

Inominado nº 2965/2008 Classe II - 1 - Juizado do Consumidor. J. 03-02- 

2009). Posto isso, nos termos da legislação supracitada, EXTINGO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consoante disposto no 

artigo 51, inciso II; c/c 3º, ambos, da lei 9099/95. Sem custas ou despesas 

processuais, a teor do disposto no art. 55, da lei 9.099/95. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Peixoto 

de Azevedo - MT, data inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

seus precisos termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Milena Ramos de Lima e Souza 

Juíza de Direito

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000001-48.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIANA PINTO DOS SANTOS TEIXEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA BADIN DE ALMEIDA SILVEIRA OAB - SP83673 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000001-48.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

JOCIANA PINTO DOS SANTOS TEIXEIRA Trata-se de BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

face de JOCIANA PINTO DOS SANTOS TEIXEIRA. Narra o autor que: “1. O 

autor concedeu à(o) ré(u) um financiamento no valor de R$42200.00 ( 

quarenta e dois mil e duzentos reais), para ser restituído por meio de 48 

prestações mensais, no valor de R$1329.86 ( um mil, trezentos e vinte e 

nove reais e oitenta e seis centavos), com vencimento final em 

30/08/2022, mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, 

garantido por Alienação Fiduciária, sob n. 2904169077 celebrado em 

30/08/2018. 2. Em garantia das obrigações assumidas a ré (réu) transferiu 

em Alienação Fiduciária, o(s) bem(ns) descrito(s) no supra mencionado 

contrato a saber : a) Marca: FIAT, Modelo: ARGO 1.0, Ano Fabricação: 

2018, Cor: BRANCA, Chassi: 9BD358A1NKYJ12781, Placa: QCU1537. 3. 

Ocorre, porém, que a ré(u) tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o 

pagamento das prestações a partir de 30/05/2019, incorrendo em mora 

desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com 

as alterações da Lei 13.043/2014. 4. O autor, seguindo os procedimentos 

estabelecidos pela Lei 13.043/2014, constituiu a mora do réu, por meio da 

notificação formalizadapor carta registrada com aviso de recebimento 

(doc. nº 04). 5. Assim, o débito vencido do réu, devidamente atualizado 

até 27/12/2019 pelos encargos contratados importa em R$45422.87 ( 

quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e sete 

centavos) (doc. nº 05), sendo que o valor total para fins de purgação da 

mora em R$45422.87 ( quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois 

reais e oitenta e sete centavos)”. Ação foi recebida, foi deferida a liminar 

determinando a busca e apreensão do veículo. A liminar foi cumprida, o 

réu citado apresentando contestação. Alega o réu, na contestação, 

preliminarmente a falta da constituição em mora, pressuposto, este, 

essencial para o tramite da ação de busca e apreensão, vez que não foi 

apresentado a cédula de crédito original. No mérito alega, em suma, 

descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos 

contratuais. A autora impugnou. Relatei, decido. O processo comporta 

julgamento no estado em que se encontra (art. 355, I, CPC). A Lei nº 

13.043/14 alterou a redação do parágrafo 2º do artigo 2º do 

Decreto-Lei911/69, o qual passou a dispor: "A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". Dessa maneira, 

é válida a comprovação da mora pelos documentos apresentados na 

inicial, eis que de conformidade com o artigo 2º, § 2º, do DL 911/69, 

porquanto incontroverso que a notificação foi entregue no endereço do 

devedor fornecido no contrato, mesmo que eventualmente seja recebida 

por terceiro que ali se encontre no momento da diligência. Cabe mencionar 

ainda que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já 

se manifestaram pela constitucionalidade do Decreto 911/69, pelo que não 

há o que se falar em inconstitucionalidade da norma. O pedido é 

procedente. Quanto à ação, a alineação fiduciária em garantia está 

comprovada documentalmente e a mora (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 

911/69) encontra-se demonstrada na notificação, sendo que a existência 

de prestação em atraso é a circunstância geradora da mora e que 

autoriza o credor a considerar vencidas todas as parcelas do contrato 

(art. 2º, §§ 2º e 3º do DL nº 911/69). A revisão de cláusulas contratuais 

em demanda de busca e apreensão, embora não possuam o condão de 

descaracterizar a mora, são capazes de alterar o saldo devedor final, o 

que é relevante para o devedor fiduciante. Porém, não se observa do 

contrato abusividade na cobrança de juros. A alegação do réu no sentido 
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da ilegalidade dos juros capitalizados deve ser repelida, conforme pacífica 

jurisprudência – inclusive sumulada – dos Tribunais Superiores: "A 

cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida 

quando houver expressa pactuação" (STJ, Tema Repetitivo 953). "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada" (STJ, Temas Repetitivos 246, 

247). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada" (Súmula 541, STJ). No que se refere ao valor do 

seguro proteção financeira, anote-se que está atrelado à compra e se 

destina a garantia do financiamento, sendo válida sua estipulação. 

Aplicação do CDC não leva a nulidade absoluta das cláusulas do contrato 

de mútuo, havendo necessidade de provar o vício, o que não se deu no 

caso vertente. Não há qualquer ilegalidade na realização do seguro em 

operação de financiamento, mesmo porque não há demonstração de que 

tenha sido cobrada importância indevida, e ficava a critério do autor 

efetuar o contrato de seguro, para garantir o cumprimento do contrato, 

sempre deixando equilibrada a relação contratual, e bastava notificar a 

instituição financeira de que tinha feito o seguro, em algumas dessas 

empresas que lhes dão a garantia necessária, evitando que pudesse ficar 

o veículo, objeto do financiamento, sem a devida cobertura. É de 

conhecimento público e geral que nos financiamentos concedidos pelas 

instituições de crédito, como no presente caso, sempre se formaliza a 

contratação de seguro, o que é uma garantia e benefício que alcança o 

mutuário. O autor, por sua vez, não demonstrou que o valor cobrado a 

título de seguro fosse superior ao de mercado e dos índices 

regulamentados pela Superintendência de Seguros Privados. Assim, não 

ficou demonstrada a ilegalidade desta contratação. Cumpre observar que 

se destinam à garantia do empréstimo fornecido pela instituição financeira, 

sendo válida sua exigência até porque asseguram a quitação da dívida ao 

adquirente nos casos em que especificam, não sendo estabelecido em 

seu prejuízo. Outrossim, ressalte-se que o simples fato de se tratar de 

contrato de adesão não torna, por si só, suas cláusulas abusivas a luz da 

Lei n° 8.078/92, nem tampouco retira a vontade do consumidor, que tem 

livre arbítrio em assinar ou não, podendo perfeitamente procurar outro 

empreendimento, cujas disposições contratuais se mostrem, a seu ver, 

mais justas. Em consequência, não há nenhuma quadra de direito 

substancial que alicerce a pretensão da requerida. Os documentos 

existentes nos autos e que embasam a inicial, devidamente assinados e 

pré-reconhecidos pelo requerido demonstram claramente os fatos, 

constando que o veículo foi dado em garantia por contrato de alienação 

fiduciária em favor do autor. Como o pedido do autor encontra-se 

devidamente instruído e o requerido não apresentou relevantes razões de 

direito, impõe-se a procedência da ação. Ante o exposto e tudo o mais que 

dos autos consta, com fundamento no Decreto-Lei n.º 911/69, julgo 

PROCEDENTE a presente ação de busca e apreensão aforada por BANCO 

BRADESCO S.A. contra JOCIANA PINTO DOS SANTOS TEIXEIRA, 

declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do banco autor 

o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo Marca: FIAT, Modelo: 

ARGO 1.0, Ano Fabricação: 2018, Cor: BRANCA, Chassi: 

9BD358A1NKYJ12781, Placa: QCU1537, cuja apreensão liminar torno 

definitiva. Outrossim, condeno a requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais, inclusive extrajudiciais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do 

parágrafo 8º, do artigo 85 do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001221-81.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ANTONIO DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001221-81.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE CORREA REU: SERGIO ANTONIO DA 

SILVA Vistos, etc. A parte autora requereu a concessão da gratuidade da 

justiça, juntando aos autos declaração de hipossuficiência. O art. 98 do 

Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Embora se presuma verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural 

(art. 99, §3º do CPC), o próprio Código prevê no art. 99, §2º, que “o juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso 

concreto, a parte autora está assistida por advogado particular, o que 

caracteriza elemento de capacidade econômica, embora não impeça, por 

si só, a concessão da gratuidade da justiça (art. 99, §4º, do CPC). Além 

deste, os seguintes elementos evidenciam a falta dos pressupostos legais 

para a concessão da gratuidade:. Empresário no ramo de locação d e 

veículos, sendo certo q eu o mesmo fora adquirido para atividade 

empresarial, valores envolvidos na demanda que denotam condições 

financeiras para pagar as custas processuais. Desse modo, havendo nos 

autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, afastando assim a presunção relativa emanada 

da declaração de hipossuficiência assinada pela parte autora, com 

fundamento no art. 99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora 

para, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar 

aos autos documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais 

como cópia de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda 

idôneo, cópia da declaração de imposto de renda do último exercício 

financeiro seu e de sua empresa ou comprovante de que é isento do 

imposto de renda; cópia do extrato bancário do último mês; certidão do 

INDEA-MT com o quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa; 

certidão da JUCEMAT informando as sociedades empresárias de que faz 

parte ou negativa. Poderá a parte autora, no prazo de cinco dias, caso 

queira, comprovar o recolhimento das custas e taxas iniciais. Pontes e 

Lacerda/MT, 15 de abril de 2020. Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001457-67.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a parte autora quanto a 

proposta de acordo apresentada pelo INSS. Pontes e Lacerda/MT, 24 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001012-15.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELICIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001012-15.2020.8.11.0013. AUTOR: 

LUIZ FELICIANO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Ao requente para que informe se o benefício já foi concedido em 

âmbito administrativo. Certifique o Cartório se o INSS foi devidamente 

citado e apresentou contestação. , 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000048-56.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROMES FERREIRA DE AMURIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000048-56.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ROMES FERREIRA DE AMURIM REU: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA 

Fixo como ponto controvertido a situação exercida pelo servidor público 

Benedito Fernando da Silva, razão pela qual designo audiência para o dia 

30/06/2020 às 15hs. Intimem-se o Sr. Benedito Fernando da Silva, 

podendo as partes arrolar outras testemunhas que possam esclarecer 

acerca do ponto controvertido, devendo apresentá-las independente de 

intimação. Caso seja servidor público deverá o Cartório expedir mandado 

de intimação e ofício ao superior hierárquico requisitando apresentação. , 

23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004046-32.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENILDO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ARRAES DO CARMO OAB - SP113700 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 24 de 

abril de 2020.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004239-47.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA APARECIDA FERREIRA DE MENDONCA (EXECUTADO)

EMILIA APARECIDA FERREIRA DE MENDONCA 81839871687 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1004239-47.2019.8.11.0013. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA EXECUTADO: EMILIA 

APARECIDA FERREIRA DE MENDONCA 81839871687, EMILIA APARECIDA 

FERREIRA DE MENDONCA Suspenda-se conforme requerido. Aguarde-se 

em arquivo. , 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002269-12.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA DAS GRACAS VIEIRA CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002269-12.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

SEBASTIANA MARIA DAS GRACAS VIEIRA CAMARGO REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 1º de julho de 2020 às 14h30. Intimem-se. , 30 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001364-07.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO FERREIRA PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001364-07.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ALONSO FERREIRA PAES REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Ao requerente para que se manifeste acerca da prescrição. , 30 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 96124 Nr: 398-03.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, Ilda Ferreira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gedario Liberto de Jesus, ELIAS GOMES DE 

FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 Ao requerente para que se manifeste acerca da informação prestada 

pelo requerido acerca do veículo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147606 Nr: 6859-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nilce dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA VIEIRA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayrla Thandra Martins - 

OAB:19699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:13848

 Conheço da petição ora apresentada requerendo o desbloqueio dos 

valores como exceção de pré-executividade.

Em se tratando de empresária no ramo de estética com grande 

movimentação financeira, conforme demonstra os próprios valores 

penhorados, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça.

Quanto às alegações de que se trata de verba alimentar não foi produzida 

nos autos qualquer prova acerca dos valores ora penhorados, sendo 

certo que a executada/excipiente não se manifesta em nenhum momento 

como e quando cumprirá o comando da sentença, apenas deduzindo em 

juízo pedido de desbloqueio e,pugnando para que não se proceda mais 

bloqueio de penhora sob o pretexto de se tratar de verba alimentar, sem 

qualquer fundamento a respeito, não demonstrando em nenhum momento 

interesse em pagar.

ISSO POSTO,

INDEFIRO a gratudiade de justiça e Não ACOLHO a exceção de 

pré-executividade.

Prossiga-se com o levantamento dos valores em favor da executada.

Publique-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102065 Nr: 2952-08.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uvanderson José Inácio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Cumpra-se v. acórdão.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163944 Nr: 2137-06.2018.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA FABRIZZIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEDRO RODRIGUES SOARES FARIAS, 
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Jeanete Tereza Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CARVALHO DA SILVA 

FERNANDES - OAB:21326/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao MP.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000936-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE ALMEIDA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000936-25.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ELIETE 

DE ALMEIDA MARQUES PARTE RÉ: REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Certifico para os fins de direito que, conforme 

Recurso de Apelação de ID 31478460 apresentado, e com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para que apresente as 

contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 24/04/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002455-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR CORDEIRO FERRAZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002455-69.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181) PARTE AUTORA: REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. PARTE RÉ: REQUERIDO: 

ROSIMAR CORDEIRO FERRAZ Certifico para os devidos fins, Nos termos 

do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 24/04/2020. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002656-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENEIR GOMES CLEMENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002656-61.2018.8.11.0013 AUTOR: 

GENEIR GOMES CLEMENTE. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Vistos. Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório 

Distribuidor para que seja procedida a regularização dos registros e da 

autuação do feito, fazendo-se constar que se trata de ação de execução 

contra Fazenda Pública. Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código 

de Processo Civil, INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para 

oferecer impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando 

demonstrativo do débito. Se não houver impugnação, seja pelo decurso do 

prazo “in albis”, seja pela concordância expressa da autarquia ré, na 

forma do art. 2º, § 3º, da Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o 

pagamento por meio do Presidente do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito, observando-se o cálculo apresentado ao ID nº. 

31434179, independentemente de novo despacho. EXPEÇA-SE o 

necessário. Pontes e Lacerda, 24 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003341-34.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA ALVES BARBOSA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT5111-O (ADVOGADO(A))

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JERMIRO PEDRO DOS SANTOS (DE CUJUS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003341-34.2019.8.11.0013 

INVENTARIANTE: GLAUCIA ALVES BARBOSA. DE CUJUS: JERMIRO 

PEDRO DOS SANTOS. Vistos. DETERMINO que se proceda com a 

avaliação judicial dos bens inventariados, conforme requerimento do 

Ministério Público de ID n.º 30769933. Após, INTIMEM-SE a inventariante e 

a Fazenda Pública Estadual, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem. CERTIFIQUE-SE quanto à intimação da Fazenda Pública 

Nacional. EXPEÇA-SE o necessário. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 24 de 

abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000971-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AGNO LEAL RAMALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000971-82.2019.8.11.0013 AUTOR: 

AGNO LEAL RAMALHO RÉU: IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA. Vistos. 

INTIME-SE a requerida, por intermédio de seus advogados, via DJE, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os documentos solicitados 

pelos peritos (ID n.º 31359184). Com a entrega dos documentos, 

CONCEDO aos “experts” o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo 

pericial. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus 

advogados, via DJE, para que se manifestem no prazo comum de 15 

(quinze) dias. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 24 de abril de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1003554-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DE SOUZA ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003554-74.2018.8.11.0013 AUTOR: 

ELSON DE SOUZA ANDRADE. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Vistos. Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório 

Distribuidor para que seja procedida a regularização dos registros e da 

autuação do feito, fazendo-se constar que se trata de ação de execução 

contra Fazenda Pública. Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código 

de Processo Civil, INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para 

oferecer impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando 

demonstrativo do débito. Se não houver impugnação, seja pelo decurso do 

prazo “in albis”, seja pela concordância expressa da autarquia ré, na 

forma do art. 2º, § 3º, da Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o 

pagamento por meio do Presidente do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito, observando-se o cálculo apresentado ao ID nº. 

31403190, independentemente de novo despacho. EXPEÇA-SE o 

necessário. Pontes e Lacerda, 24 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000643-21.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

PAMELA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

LUZINETE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODINEI RODRIGUES SANCHES OAB - MT26296/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - SINFRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000643-21.2020.8.11.0013 AUTORAS: 

PAMELA APARECIDA DA SILVA, POLIANA RAMOS DA SILVA, LUZINETE 

RAMOS DA SILVA. RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO. Vistos. Presentes 

os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, e a 

petição de ID n.º 31401958 como emenda. CITE-SE o requerido, pelo 

correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 

344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3º, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vistas dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 24 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001081-47.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGHINTON KLEBER DE VASCONCELOS EIRELI - ME (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

BETHANIA APARECIDA DE VASCONCELOS SANTOS OAB - 

931.770.541-34 (REPRESENTANTE)

WASHINGTON HEDDER DE VASCONCELOS OAB - 838.421.601-00 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001081-47.2020.8.11.0013 AUTOR: 

BURITI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

- ME. RÉU: ESPÓLIO DE WAGHINTON KLEBER VASCONCELOS.. Vistos. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 

título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700 do 

NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a expedição do mandado de pagamento, 

com prazo de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial (art. 701 do 

NCPC). ANOTE-SE no mandado que, caso a(o) ré(u) cumpra, ficará isento 

de custas processuais (art. 701, § 1°, do NCPC) e, na hipótese de não 

haver cumprimento espontâneo da obrigação ou não sendo ofertado 

embargos à ação monitória, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 702 do NCPC). Conste, ainda, no mandado que, 

nesse prazo, a(o) ré(u) poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo 

a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 702 do NCPC). Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em favor do (s) patrono (s) da parte autora no patamar de 

5% (cinco) por cento do valor atribuído à causa (art. 701 do NCPC). No 

mais, CONSIGNE-SE que em idêntico prazo, desde que reconheça o 

crédito do autor e comprove o pagamento de 30% (trinta por cento) do 

valor, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá a(o) 

ré(u) requerer o parcelamento do restante da dívida em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, hipótese que importará em renúncia ao direito de 

opor embargos (NCPC, art. 701, §5º, c/c art. 916, “caput” e §6º). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 24 de abril de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000557-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEITON FERREIRA RIGONI (EXECUTADO)

FERREIRA RIGONI & BARBOSA DIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS OAB - MT18306/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000557-21.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: 

SICREDI NOROESTE MT EXECUTADO: FERREIRA RIGONI & BARBOSA 

DIAS LTDA – ME EXECUTADO: KLEITON FERREIRA RIGONI. Vistos. I – a) 

DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado no id. 30346172, no 

montante de R$ 28.187,72 (vinte e oito mil, cento e oitenta e sete reais e 

setenta e dois centavos), a recair sobre o CNPJ nº 16.371.473/0001-35 e 

CPF nº 038.382.321-86; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - Frustrado integral ou 
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parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências 

estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) 

parte(s) devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados 

aqueles alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 

911/69. Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema 

Renajud servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. 

Logo, exitosa a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) 

automotor (es) por termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. 

Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser 

cumprido no endereço da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele 

sistema, ficando aquela que sofreu constrição nomeada depositária do 

bem, até ulterior deliberação. IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores (item I) e inexistindo veículos automotores ou sendo 

estes incapazes de garantir o crédito exequendo (III), fica desde logo 

deferida o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso 

dos autos a tarjar de cor marrom (CNGC, art. 347). V – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. VI 

– CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 24 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000641-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DALZIRO RODRIGUES DA SILVA (TESTEMUNHA)

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE (TESTEMUNHA)

José Aparecido Gonçalves (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000641-22.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: 

CARLOS ALBERTO MONTEIRO EXECUTADO: CAB PONTES E LACERDA 

LTDA Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” postulado 

no id. 31227967, no montante de R$ 252,55 (duzentos e cinquenta e dois 

reais e cinquenta e cinco centavos), a recair sobre o CNPJ nº 

04.202.450/0001-18; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - Frustrado integral ou 

parcialmente o bloqueio de valores, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento. IV – DEFIRO a expedição de alvará de 

levantamento dos valores depositados nos autos pela parte executada, 

observando-se os dados bancários apresentados pelo exequente no id. 

3122967. V - CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 24 de abril de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000886-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIR APARECIDO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MAVIANE RAMALHO MACHADO SOUZA (TESTEMUNHA)

JOSE LIMA GONCALVES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000886-33.2018.8.11.0013 REQUERENTE: 

VANDIR APARECIDO DE SOUZA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL Vistos. DETERMINO o acesso ao CNIB, a fim de que seja obtido 

informações acerca de eventual permanência da restrição sobre o imóvel 

objeto dos embargos de terceiro, oriunda dos autos principais (PJE, 

processo nº 1000738-22.2018.8.11.0013), registrado em nome de José 

Lima Gonçalves. Após, CIÊNCIA às partes. Por fim, nada sendo requerido, 

no prazo de 5 (cinco) dias, ARQUIVEM-SE os autos. CUMPRA-SE. Pontes 

e Lacerda, 24 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001209-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PETULLA CLRCK RODRIGUES OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001209-38.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: 

PETULLA CLRCK RODRIGUES OLIVEIRA EXECUTADO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” 

postulado no id. 31023179, no montante de R$ 763,30 (setecentos e 

sessenta e três reais e trinta centavos), a recair sobre o CNPJ nº 

02.558.157/0027-00; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - Frustrado integral ou 

parcialmente o bloqueio de valores, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento. V – CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 24 

de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001474-06.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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CELIO ABREU DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL GONCALVES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001474-06.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

CELIO ABREU DE OLIVEIRA - ME EXECUTADO: EMANOEL GONÇALVES 

FERREIRA Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” 

postulado no id. 30551818, no montante de R$ 61.933,71 (sessenta e um 

mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e um centavos), a recair 

sobre o CPF nº 061.818.631-09); b) havendo bloqueio e valores, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na 

triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio 

(CNGC, art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - Frustrado integral ou 

parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências 

estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) 

parte(s) devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados 

aqueles alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 

911/69. Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema 

Renajud servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. 

Logo, exitosa a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) 

automotor (es) por termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. 

Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser 

cumprido no endereço da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele 

sistema, ficando aquela que sofreu constrição nomeada depositária do 

bem, até ulterior deliberação. IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores (item I) e inexistindo veículos automotores ou sendo 

estes incapazes de garantir o crédito exequendo (III), fica desde logo 

deferida o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso 

dos autos a tarjar de cor marrom (CNGC, art. 347). V – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. VI 

– CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 24 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001491-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAV & SEC LAVANDERIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001491-76.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO EXECUTADO: LAV & SEC LAVANDERIA LTDA - ME 

Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” postulado no id. 

30427142, no montante de R$ 50.707,85 (cinquenta mil, setecentos e sete 

reais e oitenta e cinco centavos), a recair sobre o CNPJ nº 

15.872.973/0001-98; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - Frustrado integral ou 

parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências 

estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) 

parte(s) devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados 

aqueles alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 

911/69. Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema 

Renajud servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. 

Logo, exitosa a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) 

automotor (es) por termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. 

Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser 

cumprido no endereço da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele 

sistema, ficando aquela que sofreu constrição nomeada depositária do 

bem, até ulterior deliberação. IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores (item I) e inexistindo veículos automotores ou sendo 

estes incapazes de garantir o crédito exequendo (III), fica desde logo 

deferida o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso 

dos autos a tarjar de cor marrom (CNGC, art. 347). V – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. VI 

– CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 24 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002363-57.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSA CRISTINA CARDOSO RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002363-57.2019.8.11.0013 AUTOR: 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REU: WILSA 

CRISTINA CARDOSO RAMOS Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de 

penhora “on-line” postulado no id. 30510688, no montante de R$ 12.188,15 

(doze mil cento e oitenta e oito reais e quinze centavos), a recair sobre o 

CPF nº 933.468.831-91; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 
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princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - Frustrado integral ou 

parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências 

estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) 

parte(s) devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados 

aqueles alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 

911/69. Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema 

Renajud servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. 

Logo, exitosa a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) 

automotor (es) por termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. 

Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser 

cumprido no endereço da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele 

sistema, ficando aquela que sofreu constrição nomeada depositária do 

bem, até ulterior deliberação. IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores (item I) e inexistindo veículos automotores ou sendo 

estes incapazes de garantir o crédito exequendo (III), fica desde logo 

deferida o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso 

dos autos a tarjar de cor marrom (CNGC, art. 347). V – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. VI 

– CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 24 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002583-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE APARECIDA DA COSTA OLIVEIRA 05637332681 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002583-89.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ROSILENE APARECIDA DA 

COSTA OLIVEIRA Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora 

“on-line” postulado no id. 28254020, no montante de R$ 39.842,19 (trinta e 

nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos), a 

recair sobre o CNPJ nº 19.005.779/0001-66 e CPF nº 056.373.326-81; b) 

havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser identificados com tarja 

vermelha, passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas 

eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, art. 512, §3º), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá 

como termo de penhora (CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a 

parte devedora para se manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento dos comandos expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação. IV - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom 

(CNGC, art. 347). V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento. VI – CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 24 

de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003078-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISIENE COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODMAR FREITAS SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003078-36.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: 

ODMAR COSTA SILVA EXECUTADO: ODMAR FREITAS SILVA Vistos. I – 

a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” postulado no id. 28254020, 

no montante de R$ 6.029,78 (seis mil e vinte e nove reais e setenta e oito 

centavos), a recair sobre o CPF nº 047.018.971-16; b) havendo bloqueio e 

valores, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha, passando 

a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações 

ao bloqueio (CNGC, art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de 

ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor 

depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora 

para se manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado 

montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 

Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento dos comandos expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação. IV - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom 

(CNGC, art. 347). V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento. VI – CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 24 

de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003125-73.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON BRUNO OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003125-73.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA EXECUTADO: 

JEFERSON BRUNO OLIVEIRA SILVA Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento 

de penhora “on-line” postulado no id. 30274606, no montante de R$ 

7.272,42 (sete mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e dois 

centavos), a recair sobre o CPF nº 055.689.951-25; b) havendo bloqueio e 

valores, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha, passando 

a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações 

ao bloqueio (CNGC, art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de 

ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor 

depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora 

para se manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado 

montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 

Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento dos comandos expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação. IV - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom 

(CNGC, art. 347). V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento. VI – CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 24 

de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003584-12.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO COLTRI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003584-12.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA EXECUTADO: JULIANO COLTRI Vistos. 

I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” postulado no id. 

31108660, no montante de R$ 387,68 (trezentos e oitenta e sete reais e 

sessenta e oito centavos), a recair sobre o CPF 973.740.161-15; b) 

havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser identificados com tarja 

vermelha, passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas 

eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, art. 512, §3º), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá 

como termo de penhora (CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a 

parte devedora para se manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento dos comandos expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação. IV - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom 

(CNGC, art. 347). V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento. VI – CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 24 

de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003641-93.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARAGUAIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MYLLANI SOUZA HORN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003641-93.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

ARAGUAIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA EXECUTADO: 

MYLLANI SOUZA HORN Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora 

“on-line” postulado no id. 29409774, no montante de R$ 13.278,00 (treze 

mil, duzentos e setenta e oito reais), a recair sobre o CPF 056.092.731-29; 

b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser identificados com 

tarja vermelha, passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que 

decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, art. 512, §3º), 

cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta 

Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda 

para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema 

Bacen Jud valerá como termo de penhora (CNGC, art. 514, §3º), devendo 

ser intimada a parte devedora para se manifestar, querendo, no prazo 

legal. II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e 

desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto 

da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”. III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 
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valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do 

NCPC, fica desde logo deferida à inserção de constrição nos veículos de 

via terrestre cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser 

realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados 

fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste 

modo, a informação extraída da base de dados do sistema Renajud servirá 

como certidão que atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a 

constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por 

termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, 

EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser cumprido no endereço 

da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que 

sofreu constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação. IV 

- Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom 

(CNGC, art. 347). V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento. VI – CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 24 

de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004384-06.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER DE OLIVEIRA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004384-06.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA EXECUTADO: VALTER 

DE OLIVEIRA JUNIOR – ME Vistos. Trata-se PEDIDO DE ARRESTO 

EXECUTIVO formulado pelo exequente, com fundamento no art. 830, 

caput, do NCPC. Ademais, verifico que embora o oficial de justiça tenha 

tentado localizar o executado, este não foi localizado. Diante de tal 

panorama fático, entendo ser perfeitamente possível a realização do 

arresto executivo na modalidade pleiteada, condicionado a observância 

superveniente da prática dos atos necessários previstos no art. 830, §2°, 

do Novo Código de Processo Civil. Neste sentido é a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO FRUSTRADA POR IMPOSSIBILIDADE DE 

LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES - ARRESTO DE BENS VIA BACENJUD – 

POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS 

DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES – DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “O sistema Bacenjud pode ser 

utilizado para efetivar não apenas a penhora on line, como também o 

arresto on line. Preenchidos os requisitos legais, o juiz pode utilizar-se do 

Bacenjud para realizar o arresto provisório previsto no art. 653 do Código 

de Processo Civil, bloqueando contas do devedor não encontrado. Em 

outras palavras, é admissível a medida Agravo de Instrumento 

20140020135745AGI cautelar para bloqueio de dinheiro via Bacenjud nos 

próprios autos da execução. Nesse sentido é a orientação firmada pela 

Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao regime 

de que trata o art. 543-C do Código de Processo Civil, em que ficou 

restabelecida a decisão do Juízo Singular, que, em 30.01.2008, 

determinara, com base no poder geral de cautela, o "arresto prévio" 

(mediante bloqueio eletrônico pelo sistema Bacenjud) dos valores 

existentes em contas bancárias da empresa executada e dos 

co-responsáveis (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.12.2010). 5. Recurso especial 

parcialmente provido."(STJ – 2ª Turma - REsp 1240270/RS - Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques - DJe 15/04/2011) (AI 10651/2015, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, 

Publicado no DJE 21/09/2015).” Isto posto, DEFIRO, por ora, o pedido de 

arresto online requerido pelo exequente para determinar o acesso ao 

sistema informatizado BACENJUD 2.0., de modo a proceder ao bloqueio 

dos ativos financeiros eventualmente existentes em nome da parte 

executada, até o montante de R$ 1.989,84 (mil, novecentos e oitenta e 

nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme cálculo de atualização 

acostado no id. 30462826. I – Realizado o arresto, INTIME-SE o exequente, 

na pessoa de seu patrono, via DJE, para fins do disposto no §2° do art. 

830 do NCPC. II - Frustrada o ato de constrição, a parte exequente deverá 

ser intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito em termos de prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. 

III – INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 

24 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001292-83.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN CORREIA MOTTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACSON CLENIO DA SILVA ARAUJO OAB - RO10198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (IMPETRADO)

CLEIDE MARLENA DE ÁVILA ESPÍNDOLA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001292-83.2020.8.11.0013. IMPETRANTE: 

JHONATAN CORREIA MOTTA. IMPETRADO: UNEMAT. IMPETRADA: CLEIDE 

MARLENA DE ÁVILA ESPÍNDOLA. Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por JHONATAN CORREIA 

MOTTA, devidamente qualificado, contra ato supostamente ilegal e/ou 

arbitrário perpetrado pela coordenadora do curso de Bacharelado em 

Direito, da Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Pontes e 

Lacerda. Narra o impetrante, em apertada síntese, que não foi autorizado 

pela impetrada, a cursar, simultaneamente, as disciplinas de Processo 

Constitucional e Monografia Jurídica II, sob argumento de que há conflito 

de horários. Afirma que a conduta é arbitrária, uma vez que demonstrou 

haver compatibilidade de horários, de modo que seria possível cursar as 

disciplinas e “obter o coeficiente mínimo de presença além de que o 

requisito de presença mínima poderia ser afastado a fim de que concluísse 

sua graduação”. Diante disso, formulou pedido liminar requerendo “a 

matrícula do impetrante na disciplina de Processo Constitucional 

concomitante à disciplina eletiva IV e Monografia Jurídica II, sendo 

conferido que há possibilidade de cursar a eletiva III juntamente com a 

eletiva IV obtendo o coeficiente mínimo de presenças e sendo a 

universidade compelida a preservar o status quo de não cobrança de 

faltas e do critério de avaliação da Monografia Jurídica II até a conclusão 

da disciplina (...)” (“sic” ID n.º 31490018, pg. 13). No mérito, pugnou pela 

concessão da segurança, tornando definitiva a liminar. Juntou aos autos 

procuração e documentos de ID nº 31490021 a 31490028. É a suma do 

necessário. Fundamento e decido. Como dito no relatório, pretende o 

impetrante a concessão de ordem liminar “initio litis et inaudita altera parte” 

para que lhe seja autorizado a cursar duas matérias na universidade, de 

maneira simultânea. Para o deslinde da questão posta nos autos, de 

acordo com o que dispõe o art. 7º, III, da Lei do Mandado de Segurança, a 

concessão liminar da segurança em “writ” reclama a presença dos 

seguintes requisitos: (i) os fundamentos da impetração sejam relevantes e 

(ii) a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja apenas ao final 

concedida. Tais pressupostos são cristalizados, respectivamente, pelos 

brocardos jurídicos “fumus boni iuris” e “periculum in mora”. Pois bem. Não 

desconhece este Juízo o reiterado entendimento jurisprudencial no sentido 

de que a condição de aluno formando justifica a flexibilização de requisitos 

de matrícula, tais como pré-requisitos para cursar a disciplina ou requisitos 

para deferimento de regime especial de estudos. Todavia, mesmo que se 

considere atendida a condição de aluno formando pela impetrante, no 

presente caso, devem ser prestigiadas as normas administrativas da 

instituição de ensino, editadas no exercício de sua autonomia 

didático-científica garantida constitucionalmente e indeferida a medida 

antecipatória postulada. Com efeito, a autoridade coatora, no parecer de ID 

n.º 31490022, esclareceu: (...) Todavia, o caso que ora se apresenta 

demonstra ser incompatível conforme está descrito nos Artigos 81-A e 

170 da Resolução 054/2011-CONEPE: Art. 81-A. A solicitação de matrícula 

em disciplina não atendida por falta de vagas ou por conflito de horário, 
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poderá ser alocada, de acordo com as prioridades estabelecidas neste 

artigo. (Vide art. 253). (NR) Inclusão dada pela Resolução nº 

056/2015-CONEPE §1º A alocação de que trata o caput deste artigo será 

feita em outra turma que disponha de vagas e horários compatíveis com 

aquela que o discente elegeu na fase de pré-matrícula. (NR) Alterada pela 

Resolução nº 056/2015-CONEPE §2º Não sendo possível a alocação de 

que trata o parágrafo anterior, a partir de estudo de demanda de 

oferecimento de disciplinas feito pela Coordenação de Curso, o discente 

poderá se matricular na disciplina não contemplada no próximo período 

letivo. (NR) Alterada pela Resolução nº 056/2015-CONEPE Art. 170. É 

considerado reprovado na disciplina do curso de graduação, o discente 

que não obtiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das 

aulas e demais atividades acadêmicas programadas. Fica demonstrando 

que não há como atender ao pedido, pois em algumas das disciplinas o 

aluno ora requerente não terá o mínimo de frequência exigido na resolução 

sem que haja prejuízo nas outras disciplinas, pois há dificuldades em 

proceder ao enquadramento das disciplinas de acordo com o quadro de 

horários semestral, a observância da íntegra do artigo 170 da resolução 

054/2011 – CONEPE obriga que o acadêmico interessado tendo o mínimo 

de (75%) setenta e cinco por cento de frequência em cada matéria do 

curso, com tal exigência, o acadêmico não conseguirá atingir o que está 

descrito no artigo. (...) Não há, portanto, violação ao princípio da 

razoabilidade na negativa de matrícula concomitante das disciplinas pela 

instituição de ensino, não se enquadrando o caso, assim, dentre as 

hipóteses excepcionais que autorizam o afastamento da autonomia 

universitária. Neste sentido o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso em caso similar: “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE 

SEGURANÇA – REMATRÍCULA EM CURSO DE ENFERMAGEM – 

DISCIPLINAS – SISTEMA DE PRÉ-REQUISITO – POSSIBILIDADE – 

AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA ATRIBUÍDA ÀS INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO – ART. 207 CF – APELO DESPROVIDO. Legal é a exigência do 

cumprimento das normas atinentes ao sistema de pré-requisitos para 

rematrícula em universidade, uma vez que esta exigência, adotada pelo 

sistema de ensino brasileiro, tem como pressuposto a manutenção da 

qualidade do ensino e fora criada com supedâneo na autonomia 

didático-científica atribuída às instituições de ensino superior pelo art. 207, 

da Constituição Federal de 1988.” (TJ-MT - APL: 00100055020118110055 

28416/2013, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data 

de Julgamento: 28/10/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

07/11/2014, negritei) Da mesma forma o e. Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. 

DISCIPLINAS COM COLISÃO DE HORÁRIOS. MATRÍCULA. INVIABILIDADE. 

1. A autonomia universitária é cláusula constitucional, sendo defeso ao 

judiciário o escrutínio dos critérios didático- científicos aplicados, exceção 

feita à ocorrência de ilicitude. 2. Apresentando as disciplinas notório 

conflito de horários, inexiste ilicitude no indeferimento de matrícula pela 

IES.” (TRF4, AG 5028917-62.2018.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator 

LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 

29/11/2018, negritei) “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CURSO SUPERIOR. MATRÍCULA EM DISCIPLINA COM COLISÃO DE 

HORÁRIOS. PREVALECÊNCIA DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. 1. 

Hipótese em que o conflito de horários entre as disciplinas que a 

impetrante pretende cursar, combinado com a distância geográfica entre 

as cidades de Passo Fundo (local das aulas) e Frederico Westphalen 

(local do estágio) deve determinar, neste caso, o indeferimento da liminar. 

Conforme referido pela autoridade impetrada, ainda que a demandante 

leve somente 2 horas e 30 minutos entre Frederico Westphalen e Passo 

Fundo, perderá parcela significativa dos períodos semanais de aula, 

deixando de participar das atividades da disciplina. 2. Não há, portanto, 

violação ao princípio da razoabilidade na negativa de matrícula da IE, não 

se enquadrando o caso, assim, dentre as hipóteses excepcionais que 

autorizam o afastamento da autonomia universitária.” (TRF-4 - AG: 

50060694720194040000 5006069-47.2019.4.04.0000, Relator: LUÍS 

ALBERTO AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 05/06/2019, 

QUARTA TURMA, negritie) Pelo exposto, pela inexistência de atendimento 

aos requisitos estampados nos artigos 7º da Lei nº 12.016/2009 e 300, 

“caput”, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a liminar pleiteada. 

NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como coatora do conteúdo da inicial, 

a fim de que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, 

I, da Lei nº 12.016/2009). Se as informações vierem instruídas com 

documentos, INTIME-SE novamente a impetrante para que se manifeste, 

em 5 (cinco) dias, ocasião em que não poderá, contudo, juntar novos 

documentos, sob pena de desentranhamento. CIENTIFIQUE-SE o Estado de 

Mato Grosso (art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009). Decorrido o prazo das 

informações, com ou sem elas, REMETAM-SE os autos ao Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso para, querendo, opinar também em 10 

(dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/2009). Após, PROMOVA-SE nova 

conclusão para prolação da sentença. EXPEÇA-SE o necessário COM 

URGÊNCIA. Pontes e Lacerda, 24 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 211267 Nr: 2315-81.2020.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Clair Cuba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO RESENDE DA SILVA - 

OAB:3315

 Ante o exposto, presentes os requisitos legais, CONCEDO LIBERDADE 

PROVISÓRIA - COM FIANÇA a PAULO CLAIR CUBA, mediante a imposição 

das seguintes condições:

1) Comparecer a todos os atos do processo;

 2) Não mudar de residência ou se ausentar da Comarca, por mais de 15 

(quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP);

3) Proibição de portar armas de fogo ou armas brancas, ainda que no 

exercício de sua profissão;

4) Proibição de praticar novas infrações penais;

5) PAGAMENTO DE FIANÇA NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais).

EFETUADO O PAGAMENTO DA FIANÇA, EXPEÇA-SE o competente Alvará 

de Soltura, devendo PAULO CLAIR CUBA ser colocado em liberdade, se 

por outro motivo não tiver que permanecer preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 211268 Nr: 2316-66.2020.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Ante o exposto, presentes os requisitos legais, CONCEDO LIBERDADE 

PROVISÓRIA COM FIANÇA a ADEMILSON VIEIRA DOS SANTOS, mediante 

a imposição das seguintes condições:

1) Comparecer a todos os atos do processo;

 2) Não mudar de residência ou se ausentar da Comarca, por mais de 15 

(quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP);

3) Proibição de portar armas de fogo ou armas brancas, ainda que no 

exercício de sua profissão;

4) Proibição de praticar novas infrações penais;

5) PAGAMENTO DE FIANÇA NO IMPORTE DE R$ 500,00 (quinhentos reais).

EFETUADO O PAGAMENTO DA FIANÇA, EXPEÇA-SE o competente Alvará 

de Soltura, devendo ADEMILSON VIEIRA DOS SANTOS ser colocado em 

liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 211080 Nr: 2202-30.2020.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13384, PAULO LINO DA SILVA - OAB:25926/O

 Vistos.

Trata-se de inquérito instaurado em face de JOSE PAULO SANTANA, pela 
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suposta prática dos delitos de estupro, posse ilegal de arma de fogo, 

acessórios ou munição de uso permitido.

Às fls. 54/55, consta relatório final elaborado pelo Delegado de Polícia 

desta urbe.

Sendo assim, remetam-se os autos ao Ministério Público.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, eis que o caso versa sobre réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 208702 Nr: 1041-82.2020.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Pereira Dutra, HERNANDO DOS 

SANTOS MARQUES REZENDE, Renato Emiliano Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Defensoria Pública de Pontes e Lacerda/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal Pública, movida pelo Ministério Público, em 

desfavor de ANDERSON PEREIRA DUTRA, HERNANDO DOS SANTOS 

MARQUES REZENDE e RENATO EMILIANO MONTEIRO.

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação cumulada com 

pedido de revogação de prisão preventiva em prol de ANDERSON.

O Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Analisados os autos, verifico subsistirem as razões que ensejaram a 

custódia cautelar do réu em questão.

 Ademais, não houve qualquer alteração fática ou processual hábil à 

revisão pretendida.

Consigno que o crime imputado ao acusado ANDERSON envolveu a 

prática de grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de arma de 

fogo.

Ademais, condições favoráveis não são preponderantes para a 

concessão da liberdade provisória, pois o entendimento da jurisprudência 

pátria é no sentido de que “(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis 

ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso 

estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. 

(...)” (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 

Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016).

Dessa maneira, INDEFIRO o pedido da Defensoria Pública e mantenho a 

prisão preventiva do acusado ANDERSON.

Intime-se a Defesa Constituída do acusado HERNANDO (fl. 202), para que 

apresente resposta à acusação no prazo legal.

Cientifique-se o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 211080 Nr: 2202-30.2020.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13384, PAULO LINO DA SILVA - OAB:25926/O

 Vistos, etc. Trata-se de ação penal instaurada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JOSÉ PAULO SANTANA para 

apuração da infração penal prevista no artigo 213, caput, do Código Penal 

e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003.Analisados os elementos 

informativos coligidos aos autos, constato a existência de lastro probatório 

mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus commissi delicti. Assim, 

RECEBO a denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do artigo 395 do mesmo diploma legal.Considerando os critérios 

do artigo 394, §1º, inciso II, do Código do Processo de Penal, consigno que 

o procedimento será comum e o rito ordinário.Nos termos do artigo 396 do 

Código de Processo Penal, determino a CITAÇÃO do (a) denunciado (a) 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na 

forma do artigo 396-A do mesmo diploma legal, devendo constar no 

mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo a intimação, quando necessário.O oficial de 

justiça deverá indagar ao (à) denunciado (a) se possui advogado 

constituído ou condições para contratar tais serviços, certificando a 

resposta.Decorrido o prazo sem manifestação do (a) denunciado (a) ou 

não possuindo este (a) condições para contratar advogado, certifique-se 

e remetam-se os autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

para apresentação de resposta à acusação. Comunique-se o recebimento 

da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o 

caso, à delegacia de polícia de onde se originou o inquérito, bem como 

proceda à alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 211140 Nr: 2241-27.2020.811.0013

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para juntar aos autos, em 5 dias, seus holerits dos 

meses de janeiro, fevereiro e março de 2020.

Após, tornem conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208702 Nr: 1041-82.2020.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Pereira Dutra, HERNANDO DOS 

SANTOS MARQUES REZENDE, Renato Emiliano Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Defensoria Pública de Pontes e Lacerda/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, nesta data impulsiono à Publicação no DJE da 

intimação do Dr. Alan Vitor Braga para que apresente a Resposta à 

Acusação de Hernando dos Santos Marques Rezende.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001291-98.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EULINEIDE PRUDENCIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001291-98.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:EULINEIDE 

PRUDENCIO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS 

DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação 1 Data: 22/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 23 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001293-68.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON MARQUES CALDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001293-68.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:CLEYTON 

MARQUES CALDEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO LINO DA 

SILVA, ADRIANO DOMINGUES FERNANDES POLO PASSIVO: MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 10/06/2020 Hora: 14:10 

, no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010327-84.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

A J VICENTE & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR SUARDI NETO (LITISCONSORTES)

MOTO ART COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

JAIR VIANA (LITISCONSORTES)

ART DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI - ME 

(LITISCONSORTES)

J VIANA E CIA LTDA - ME (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA 

PÚBLICA NÚMERO DO PROCESSO: 8010327-84.2016.8.11.0013 CLASSE: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), VALOR DA CAUSA: R$ 

7.293,80 POLO ATIVO: Nome: A J VICENTE & CIA LTDA - EPP Endereço: 

Avenida FREI COIMBRA, 85, - ATÉ 531/532, NOVO HORIZONTE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78135-625 CPF/CNPJ 08.446.694/0001-05 POLO 

PASSIVO: Nome: MOTO ART COMERCIO DE PECAS LTDA - ME Endereço: 

Avenida MARECHAL RONDON, 2.143, JARDIM BURITI, PONTES E 

LACERDA - MT - CEP: CPF/CNPJ 18.953.488/0001-37 DESPACHO Vistos, 

etc. Uma vez citada a parte executada, e decorrido o prazo legal sem que 

tenha cumprido a obrigação ou apresentado bens para penhora ou 

garantido a execução, a parte exequente requereu a inclusão dos sócios 

da pessoa jurídica executada no polo passivo e a desconsideração da 

personalidade jurídica. O Código de Processo Civil disciplina o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica em seus art. 133 a 137. Ante o 

exposto, DETERMINO A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA e determino: a) a 

anotação do nome dos sócios e das sociedades empresariais indicadas 

no ID 29120046no polo passivo, na qualidade de “litisconsorte”; b) a 

suspensão do processo enquanto durar o incidente; c) a citação pessoal 

dos sócios e das sociedades empresariais para manifestar-se e requerer 

as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias; d) a remessa dos autos 

à conclusão para decisão, após a manifestação ou decurso de prazo. 

Pontes e Lacerda, 24 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001127-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001127-07.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ALEXANDRA ALVES FERREIRA Diante da restrição de 

veículo, diga o exequente. RENAJUD - Restrições Judiciais On-Line 

Usuário: LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI 24/04/2020 - 18:00:26 

Veículo/Informações RENAVAM Placa NUE5112 Placa Anterior Ano 

Fabricação 2011 Chassi 9C2JC4120CR517841 Marca/Modelo HONDA/CG 

125 FAN ES Ano Modelo 2012 Restrições RENAVAM Não há informações 

sobre restrições RENAVAM Restrições RENAJUD Ativas Dados da 

Inclusão Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município PONTES E LACERDA Órgão Judiciário PONTES E 

LACERDA JUIZADO ESPECIAL Nro do Processo 10011270720188110013 

Juiz Inclusão ELMO LAMOIA DE MORAES CPF 064.8XX.XXX-XX Usuário 

Inclusão ELMO LAMOIA DE MORAES CPF 064.8XX.XXX-XX Restrição 

Circulação Data Inclusão 19/11/2019 PONTES E LACERDA, 24 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001300-60.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELY EMERY RAMPANELLI SANTA CATARINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001300-60.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:KATIELY EMERY 

RAMPANELLI SANTA CATARINA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

BARBARA MANETTI SENHORINHO POLO PASSIVO: Estado do Matro 

Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação 1 Data: 10/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 24 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001293-68.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON MARQUES CALDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1001293-68.2020.8.11.0013. REQUERENTE: CLEYTON MARQUES 

CALDEIRA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1- Pretende a parte autora a 

tutela de urgência para fazer cessar o desconto de contribuição 

previdenciária sobre os valores decorrentes de gratificação por função de 

coordenação pedagógica, ou diretor escolar ou secretária escolar 

(FDE.COORD.PEDAGOG., FDE.DIR.ESCOLA/PEB, FDE.SECRET.ESC/PEB ou 

sigla equivalente). Conforme art. 300 do CPC, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Depreende-se dos termos da inicial e documentos apresentados que 

foram demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto a 

jurisprudência remansosa em nossos tribunais é no sentido de que as 

verbas salariais transitórias não integram a base de cálculo para 

contribuição previdenciária, incluindo-se aí a gratificação de função de 

diretora escolar. Nesse sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA 

PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – 

DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
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SOBRE VERBA NÃO REMUNERATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DA 

COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. É ilegítima a inclusão na base de cálculo da 

contribuição previdenciária de valores correspondentes a parcelas de 

natureza não remuneratória, não incorporável aos proventos de 

aposentadoria. Precedentes do STJ. (Turma Recursal Única de Mato 

Grosso - 8012720-09.2016.8.11.0004, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO 

DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2019, 

Publicado no DJE 15/03/2019). Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que o réu faça cessar a contribuição 

previdenciária sobre os valores decorrentes de gratificação por função de 

coordenação pedagógica, ou diretor escolar ou secretária escolar 

(FDE.COORD.PEDAGOG., FDE.DIR.ESCOLA/PEB, FDE.SECRET.ESC/PEB ou 

sigla equivalente), no prazo de 30 dias, sob pena de multa que arbitro em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) por evento de descumprimento. 2- O 

Enunciado 1, aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

de Mato Grosso, dispõe que “a critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa”. Considerando que o ente federativo réu já se 

manifestou em outros feitos informando o desinteresse na realização da 

audiência de conciliação, deixo de designá-la. Determino a CITAÇÃO da 

parte ré, pela via eletrônica (sistema PJe), para apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias (analogia ao art. 7º da Lei 12.153/09). Pontes e 

Lacerda, 24 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003654-92.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE ANGELICA COSTA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1003654-92.2019.8.11.0013. REQUERENTE: IVONETE ANGELICA COSTA 

AGUIAR REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. Defiro à 

parte recorrente os benefícios da justiça gratuita. Recebo o recurso 

apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à parte 

recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). Intime-se 

a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) 

dias corridos. Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem 

manifestação, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as 

homenagens e cautelas de estilo. Pontes e Lacerda, 24 de abril de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010509-70.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDI CARLOS LIMEIRA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY OAB - DF38672-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 8010509-70.2016.8.11.0013 EXEQUENTE: EDI CARLOS LIMEIRA 

DE FREITAS EXECUTADO: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO, ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

alvará para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, se necessário. Determino a liberação de todas as penhoras em 

excesso e restrições oriundas destes autos. Após, ao arquivo, com baixa. 

Pontes e Lacerda/MT, 24 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004010-87.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MACARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1004010-87.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ELIETE MACARIO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL APLICADO: TEMA 

163 STF A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. O ESTADO DE MATO GROSSO e a MTPREV – 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA são partes legítimas para figurar no polo 

passivo da presente ação, pois ao primeiro incumbe proceder ao desconto 

da contribuição previdenciária na folha de pagamento dos servidores, ao 

passo que o segundo é o destinatário final da contribuição previdenciária. 

A parte autora demonstrou ser servidora pública do ESTADO DE MATO 

GROSSO, e que sofre descontos mensais de contribuição previdenciária 

sobre os valores decorrentes de gratificação por função de coordenação 

pedagógica,  ou diretor escolar  ou secretár ia  escolar 

(FDE.COORD.PEDAGOG., FDE.DIR.ESCOLA/PEB, FDE.SECRET.ESC/PEB ou 

sigla equivalente). Aduz a parte autora que tais descontos são indevidos e 

pede sejam cessados e a repetição do indébito referente aos últimos cinco 

anos. Com efeito, razão assiste à parte autora, porquanto a jurisprudência 

remansosa em nossos tribunais é no sentido de que as verbas salariais 

transitórias não integram a base de cálculo para contribuição 

previdenciária, incluindo-se aí a gratificação de função de diretora escolar 

ou coordenação pedagógica. Nesse sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO 

– FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – 

REJEIÇÃO – DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL SOBRE VERBA NÃO REMUNERATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DA 

COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. É ilegítima a inclusão na base de cálculo da 

contribuição previdenciária de valores correspondentes a parcelas de 

natureza não remuneratória, não incorporável aos proventos de 

aposentadoria. Precedentes do STJ. (N.U 8012720-09.2016.8.11.0004, 

TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal 

Única, Julgado em 14/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019). Embora as 

leis estaduais mato-grossenses prevejam a incidência da contribuição 

previdenciária sobre a totalidade da remuneração, devem ser 

interpretadas conforme a Constituição Federal e atos normativos federais 

que disciplinam normas gerais sobre previdência social, de forma que as 

verbas salariais transitórias não podem ser objeto de contribuição 

previdenciária. Na espécie, as funções de diretoria escolar, coordenação 

pedagógica ou secretária de escola não são mero “regime de trabalho”, 

mas verdadeira “função gratificada”, exercida temporariamente pelo 

servidor, enquanto estiver na ativa. Todas as controvérsias acerca da 

possibilidade de contribuição previdenciária sobre as parcelas transitórias 

da remuneração, inclusive acerca do caráter solidário do regime 

previdenciário e sobre a cobertura securitária de outros riscos sociais, 

foram sepultadas pelo julgamento do RE 593.068 pelo STF (Tema 163), que 
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sedimentou: Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com 

repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não 

incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não 

incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, 

aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do 

art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter 

contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 

do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem 

figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. 

Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à 

aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 

incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se 

confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, 

não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante 

à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das 

premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas. (RE 593068, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 

11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019) O Tema 163 do STF é 

aplicável à espécie, sem distinguishing, porque baseado em interpretação 

da Constituição Federal, e não apenas em legislação federal, portanto a 

legislação estadual de Mato Grosso não pode prevalecer. Por fim, quanto 

ao pedido de indenização por dano moral, não pode ser acolhido, visto que 

os descontos previdenciários indevidos correspondem a pequena parcela 

dos vencimentos e não comprometeram a subsistência do servidor, 

inexistindo dano exacerbado capaz de gerar angústia ou sofrimento 

intenso, caracterizando-se assim como mero dissabor não passível de 

indenização. Ante o exposto, PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

formulado por ELIETE MACARIO DA SILVA em desfavor de ESTADO DE 

MATO GROSSO e MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA para 

confirmar a tutela de urgência outrora deferida e: a) condenar 

solidariamente os réus ESTADO DE MATO GROSSO e MTPREV – MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA a fazer cessar a contribuição previdenciária 

sobre a gratificação por função de coordenação pedagógica, ou diretor 

escolar ou secretár ia escolar (FDE.COORD.PEDAGOG. , 

FDE.DIR.ESCOLA/PEB, FDE.SECRET.ESC/PEB ou sigla equivalente), no 

prazo de 30 dias, sob pena de multa que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) por evento de descumprimento; b) condenar a parte ré MTPREV – 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA a restituir à parte autora os valores 

cobrados a título de contribuição previdenciária sobre a gratificação por 

função de coordenação pedagógica, ou diretor escolar ou secretária 

esco la r  (FDE.COORD.PEDAGOG. ,  FDE.DIR.ESCOLA / P E B , 

FDE.SECRET.ESC/PEB ou sigla equivalente) desde os últimos cinco anos a 

contar da propositura da ação. Correção monetária: desde a data em que 

as parcelas foram descontadas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. Pontes e Lacerda/MT, 24 de abril de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000613-51.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DA SILVA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Certidão Processo: 1000613-51.2018.8.11.0014; Valor causa: 

R$ 145.741,98; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que procedo a 

Intimação da parte autora para apresentar Contrarrazões. Poxoréu-MT, 24 

de abril de 2020 LEANDRO WANZELLER GUEDES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE POXORÉO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 

34361250

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-30.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ELIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000487-30.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:SERGIO ELIAS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REINALDO BISPO DE 

ARAUJO FILHO POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Poxoréo Data: 22/06/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT 

- CEP: 78800-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-15.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IZANILDES FERNANDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000488-15.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:IZANILDES 

FERNANDES DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REINALDO 

BISPO DE ARAUJO FILHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Poxoréo Data: 22/06/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT 

- CEP: 78800-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-41.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETH JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000883-41.2019.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

Requerida para manifestar-se quanto aos embargos de declaração, no 

prazo legal. POXORÉO, 24 de abril de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 

S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 TELEFONE: (66) 

34361250

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000307-88.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA APARECIDA DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

ADENIR ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

EDMAR PEREIRA DOS SANTOS FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELI DOS SANTOS SALGADO OAB - MT11232/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o requerido, Adenir Antônio da Silva, para que em 05 (cinco) dias 

apresente os dados bancários para levantamento dos valores, conforme 

determinação id 31167882.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000071-39.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se 

acerca do laudo pericial id 31472085.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000423-94.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECI FERREIRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO(A))

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimo as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se 

acerca do laudo pericial apresentado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000528-71.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALIBIO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se 

acerca do laudo pericial apresentado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000223-87.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEAO CARVALHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimo as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se 

acerca do laudo pericial apresentado, nos termos da decisão id 21592359.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000502-73.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER GOMES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimo as partes para que, no prazo legal, manifestem-se acerca do laudo 

pericial apresentado.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25065 Nr: 2307-30.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAOVDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFJM, JRDA, RDCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:OAB/MT 4.708-A, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - 

OAB:13.477-A

 Visto,

 Trata-se de cumprimento da sentença.

Anote-se no sistema e autuação.

Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, para que cumpra 

voluntariamente a obrigação estampada no título judicial, conforme artigo 

523 do CPC, em 15 dias, pena de incidência da multa de 10% sobre o valor 

do débito.

Ainda, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75942 Nr: 3760-79.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP, ACDC, JLCDC, GSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 486 de 678



PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VILSON CESAR DE CASTRO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta 

reais), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo (art. 911, 

caput), sob pena de protesto do pronunciamento judicial, bem como, de 

prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, nos moldes do 

(CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio do Promotor de Justiça ao final assinado, no uso de 

suas atribuições institucionais e legais, com supedâneo no artigo 201, 

inciso III, do Estatuto da Criança substituto processual, vem, perante 

Vossa Excelência, com fulcro no artigo 733 do Código de Processo Civil, 

propor a presente AÇÃO DE Execução DE Prestação ALIMENTICIA 

buscando proteger interesse individual indisponível de ADRIAN CAMARA 

DE CASTRO - 09 anos de idade e JOSE LUCAS CAMARA DE CASTRO 10 

anos de idade, brasileiros, menores impúberes, representados neste ato 

por GELCINDA SILVA DE CASTRO, representante legal dos menores 

brasileira, casada, RG 1218219-2 SSP/MT, fone (66) 8441- 0812, CPF 

008.741.411-25, residente na Comunidade Rio Engano, Sitio Boa Vista, 

zona rural de Porto dos Gaúchos- MT; 0 que faz em desfavor CASTRO, 

brasileiro, fone (66)8424-6424 residente próximo do único Ferro Velho na 

cidade de Gaúcha do Norte MT; pelos motivos fáticos e de direito a seguir 

expostos: 1- DOS PATOS E Na data de 04 de Setembro de 2014,em 

audiência Judicial, nesta Comarca de Porto dos Gaúchos, presentes 

representados GELCINDA SILVA DE CASTRO, oportunidade em que 

celebraram acordo de alimentos, que fora homologado por sentença 

judicial nos autos Apolo 22098, restando acordado que o executado 

pagaria mensalmente aos exequentes, a título de pensão alimentícia, o 

valor de 27,63% (vinte e sete e sessenta e três por cento) do salário 

mínimo vigente no pais, até o dia 15 de cada mês, iniciando a partir do dia 

15 do mês de setembro, além de ajuda esporádica com medicamentos, 

tratamento médico e material escolar. 4- DOS PEDIDOS Ante o exposto, 

requer-se a Vossa Excelência: a) o processamento da presentes 

execução de prestação alimentícia, na forma do artigo 733 do Código de 

Processo Civil; b) a citação do executado para no prazo legal de 0 3 (três) 

dias pagar a dívida e as parcelas vincendas, demonstrar que já o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a 

prisão civil;

Despacho/Decisão: Visto.Defiro os pedidos de f. 26.Às providências 

necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

São José do Rio Claro, 23 de abril de 2020

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000129-42.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000129-42.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Arbitramento de 

Honorários Autor: José Maria Mariano Réu: Banco do Brasil S/A Vistos 

etc. 1. Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) do autor para, em 5 (cinco) 

dias, comprovar o pagamento das terceira, quarta, quinta e sexta parcelas 

do parcelamento a ele concedido (Id. 18245717), já que consta nos autos 

apenas as primeira e segunda parcelas (Id. 18409167 e Id. 19403470), 

sob pena de extinção processual sem apreciação do mérito. 2. 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos. São José do Rio Claro, 24 de abril de 2020. Luis 

Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito. (documento assinado digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000136-34.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000136-34.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Arbitramento de 

Honorários Autor: José Maria Mariano Réu: Banco do Brasil S/A Vistos 

etc. 1. Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) do autor para, em 5 (cinco) 

dias, comprovar o pagamento das terceira, quarta, quinta e sexta parcelas 

do parcelamento a ele concedido (Id. 18246100), já que consta nos autos 

apenas as primeira e segunda parcelas (Id. 18408828 e Id. 19403846), 

sob pena de extinção processual sem apreciação do mérito. 2. 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos. São José do Rio Claro, 24 de abril de 2020. Luis 

Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito. (documento assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72492 Nr: 2367-22.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE BORTOLUZZI 

PIZZOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:15.808 OAB/PR, LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:7571/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, ANDRÉ N. DE FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:8.392/MT, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17609, 

VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714/B

 Vistos etc. 1. (...) 2. (...) 3. Ante o exposto, DESPROVEJO os embargos 

de declaração opostos pelos autores/embargantes às fls. 204/207 e 

PROVEJO, com efeitos infringentes, os embargos de declaração opostos 

pelo requerido/embargado às fls. 196/198 para, sanando a contrariedade 

apontada, retificar o dispositivo da sentença de fls. 189/194, o qual 

doravante passará a contar com a seguinte redação: “Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação. Por 

consequência, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum, forte 

no artigo 203, § 1º, do CPC/2015. Condeno os Embargantes ao pagamento 

das custas e despesas processuais. Condeno os Embargantes, 

outrossim, ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do 

Embargado, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a 

teor do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Translade-se cópia desta sentença 

para os autos da execução em apenso, promovendo o desapensamento 

dos feitos em seguida e certificando-se. Transitada esta em julgado, e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa 

na distribuição. Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o 

registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.”. No 

mais, a sentença permanece tal qual está lançada. 4. INTIMEM-SE, via DJe, 

os patronos dos litigantes acerca desta decisão, bem como para, em 5 

(cinco) dias úteis, manifestarem-se a respeito da proposta de honorários 

do perito de fl. 186. 5. Publique-se e cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73250 Nr: 2647-90.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO SIQUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

contida na denúncia para efeito de CONDENAR o acusado JOÃO PAULO 

SIQUEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, às penas do artigo 14, caput, 

da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo e munição de uso 

permitido). (...) Assim, FICA O RÉU JOÃO PAULO SIQUEIRA DA SILVA 

CONDENADO DE FORMA DEFINITIVA À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE 

RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, pela prática do 

crime de porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido (art. 14, 

caput, da Lei 10.826/2003), aqueles no importe de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, monetariamente corrigido, considerada a 

situação econômica do réu.V. Regime de Pena:5. Deverá o réu cumprir a 

pena inicialmente em regime aberto, em razão do quanto prescrito no artigo 

33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.VI. Benefícios Legais (Substituição de 

Pena, Suspensão Condicional da Pena):6. Presentes os requisitos do art. 

44 e §§ do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta por duas 

restritivas de direito (art. 44, § 2º, segunda parte), sendo 01 (uma) 

prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, cumprida na 

forma do art. 46 do CP, e 01 (uma) de prestação pecuniária, a serem 

definidas pelo Juízo das Execuções Penais, tanto em relação ao tempo e 

valor das penas restritivas de direito, quanto às entidades a serem 

beneficiadas. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70629 Nr: 1467-39.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, ANDRÉ N. DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:8.392/MT, 

DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17609, RODRIGO LÁZARO DE 

SOUZA NETO - OAB:22.683 OAB/MT, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:15.808 OAB/PR, LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:7571/SC

 Vistos etc. 1. Diante da decisão proferida às fls. 470/472, a qual, dentre 

outras deliberações, autorizou a alienação antecipada dos grãos 

penhorados nos autos, corroborada pela informação constante na petição 

de fls. 490/492, relatando a dificuldade em obter êxito na venda, determino 

a intimação da Empresa Nova Agri, com sede em São Paulo (endereço 

informado à fl. 492), na qual se encontra depositado o produto (fls. 

127/127-verso), para que efetive a venda de 2.772,33 sacas de soja, pela 

cotação de mercado, devendo o saldo ser depositado em juízo, na sua 

totalidade, mediante prestação de contas pelo credor, sob pena de 

aplicação de multa. Descabido, por ora, a análise dos pedidos para 

aplicação de outras penalidades contra a empresa armazenadora de 

grãos, os quais serão analisados em caso de descumprimento desta 

ordem judicial. Quanto ao pleito de fls. 479/479-verso (aproveitamento da 

avaliação), em que pese a discordância do executado (fl. 483), hei por 

bem deferir, porque trata-se do mesmo imóvel a ser avaliado, mesmas 

partes e ainda ter sido nomeada a mesma empresa para efetivar os 

trabalhos, não havendo necessidade da dupla realização da avaliação. 

Assim, aguarde-se a realização da avaliação nos autos número 

3058-36.2017.811.0033, código 74297, em trâmite na Primeira Vara desta 

Comarca e, com a vinda do laudo, solicite-se cópia para juntada nestes 

autos, intimando-se, em seguida, as partes. 2. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73326 Nr: 2668-66.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANTUN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO 

VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20089-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10637/MS, 

GUILHERME F. FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Anote-se que as intimações da parte embargante devem ser realizadas 

em nome do advogado Fabiano Gavioli Fachini, OAB/MT 5.425-B, conforme 

requerido à fl. 233-v.

b) Intime-se a embargada, via DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre a petição de fls. 233/235-verso.

c) Intime-se o embargante, via DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre a petição de fls. 228/230-verso.

d) Decorridos os prazos, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem 

conclusos os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 88961 Nr: 1966-52.2019.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO ROBERTO BRIANTE, MARCOS ROBERTO 

BRIANTI, BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA., ROBERTO VALDECIR 

BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:15055/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, HILVETE MARIA DOS SANTOS - 

OAB:23.829 OAB/DF

 Vistos etc.

 1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se os requentes, via DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se sobre o pedido de inclusão no feito da empresa Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets 

I, na qualidade de cessionária dos créditos do requerido (fls. 462/486 e 

490/637).

 b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem 

os autos conclusos.

 São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente, em obediência às 

Portarias-Conjuntas n. 249 e 281, de 18 de março e 30 de abril de 2020 

(instituiu o teletrabalho como medida de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 [Novo Coronavírus]).

 Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 1379 Nr: 1880-38.2006.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO BRIANTI, PEDRO BRIANTE, 

MAURIDES COELHO PORTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:19021, LUIZ ZANZARINI NETTO - OAB:9340/PR, PÉRICLES 

LANDGRARF ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Vistos etc.

 1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se os executados, via DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se sobre o pedido de inclusão no feito da empresa Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets 
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I, na qualidade de cessionária dos créditos do exequente (fls. 389/414 e 

616/689).

 b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem 

os autos conclusos.

 São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente, em obediência às 

Portarias-Conjuntas n. 249 e 281, de 18 de março e 30 de abril de 2020 

(instituiu o teletrabalho como medida de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 [Novo Coronavírus]).

 Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 2017 Nr: 102-43.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MEDEIROS, ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAMPOS CONTO 

- OAB:15055/O, PÉRICLES LANDGRARF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:6005-A/MT

 Vistos etc.

 1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se os executados, via DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se sobre o pedido de inclusão no feito da empresa Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets 

I, na qualidade de cessionária dos créditos do exequente (fls. 296/321 e 

322/385).

 b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem 

os autos conclusos.

 São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente, em obediência às 

Portarias-Conjuntas n. 249 e 281, de 18 de março e 30 de abril de 2020 

(instituiu o teletrabalho como medida de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 [Novo Coronavírus]).

 Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000979-96.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

informe os dados bancários, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000285-98.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX - TITULOS RECEBIVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA KUHN OAB - MT18988-O (ADVOGADO(A))

ANDREA FIASCHI MOREIRA OAB - MT15645-O (ADVOGADO(A))

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT7694-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO MOREIRA OAB - MT7881-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R F FURIO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Indefiro o pedido da parte exequente no tocante à consulta de 

registro de imóveis e Central Notarial de Serviços Eletrônicos 

Compartilhados já que ônus da parte, não devendo ser transferido ao 

Judiciário. Intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de 

penhora, em30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito por inexistência 

de bens. São José do Rio Claro, 24 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-24.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO RALLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Telefônica Brasil S/A, 

aduzindo a existência de omissão na sentença proferida nos autos. Os 

embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 48 

da Lei n. 9.099/95. Inicialmente, imperioso relembrar o alcance dos 

embargos de declaração e, por entender necessário para a elucidação da 

matéria, passo a destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No 

“Curso Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, 

São Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos 

embargos, assim preleciona: “(...) O objetivo dos embargos de declaração 

é a revelação do verdadeiro sentido da decisão.”. Já o Prof. José 

Frederico Marques, em “Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª 

ed. atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) 

Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão 

contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem 

gravame ao recorrente.” Os embargos de declaração têm como hipóteses 

a omissão, obscuridade ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre 

quando o julgado não apresenta clareza em sua redação, ao passo que a 

contradição é vício interno entre as próprias proposições emanadas e, por 

fim, a omissão manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da 

demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No 

caso em exame, aduz o embargante a existência de omissão na sentença 

proferida nos autos, ao argumento de que deixou de considerar as telas 

sistemas acostadas na contestação como forma de comprovação a 

existência do negócio jurídico firmado entre as partes. Em que pese, os 

argumentos exposto, não vislumbro a ocorrência da alegada omissão, já 

que os argumentos expostos no presente embargos foram 

suficientemente analisados na sentença. Assim, observo que os 

embargos foram opostos com o escopo modificar os fundamentos da 

decisão, operando novo julgamento, sendo tal recurso utilizado pela 

embargante, totalmente inviável. Como se sabe, os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 

modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois 

simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença. Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade 

de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem 

caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de 

Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, 

não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, 

modificando o julgado para adequá-lo ao entendimento esposado pelo 

embargante. Na verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades 

ou contradições é que delimita o núcleo jurídico dos embargos 

declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação do 

julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. No 
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caso dos autos, a análise dos argumentos expendidos pelo embargante 

resultaria na revisão da sentença prolatada pelo juízo de 1º grau agindo 

como se fosse o competente para rever as decisões proferidas pelo 

órgão da mesma instância de piso no intuito de modificá-la. Assim sendo, 

se a parte discorda dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe 

questioná-los na via recursal própria não se prestando os embargos 

declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide. Com tais 

considerações, rejeito os embargos de declaração opostos pela 

TELEFONICA BRASIL S/A. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 24 e abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza De Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001148-83.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR BRITO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Telefônica Brasil S/A, 

aduzindo a existência de omissão na sentença proferida nos autos. Os 

embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 48 

da Lei n. 9.099/95. Inicialmente, imperioso relembrar o alcance dos 

embargos de declaração e, por entender necessário para a elucidação da 

matéria, passo a destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No 

“Curso Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, 

São Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos 

embargos, assim preleciona: “(...) O objetivo dos embargos de declaração 

é a revelação do verdadeiro sentido da decisão.”. Já o Prof. José 

Frederico Marques, em “Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª 

ed. atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) 

Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão 

contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem 

gravame ao recorrente.” Os embargos de declaração têm como hipóteses 

a omissão, obscuridade ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre 

quando o julgado não apresenta clareza em sua redação, ao passo que a 

contradição é vício interno entre as próprias proposições emanadas e, por 

fim, a omissão manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da 

demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No 

caso em exame, aduz o embargante a existência de omissão na sentença 

proferida nos autos, ao argumento de que deixou de considerar as telas 

sistemas acostadas na contestação como forma de comprovação a 

existência do negócio jurídico firmado entre as partes. Em que pese, os 

argumentos exposto, não vislumbro a ocorrência da alegada omissão, já 

que os argumentos expostos no presente embargos foram 

suficientemente analisados na sentença. Assim, observo que os 

embargos foram opostos com o escopo modificar os fundamentos da 

decisão, operando novo julgamento, sendo tal recurso utilizado pela 

embargante, totalmente inviável. Como se sabe, os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 

modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois 

simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença. Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade 

de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem 

caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de 

Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, 

não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, 

modificando o julgado para adequá-lo ao entendimento esposado pelo 

embargante. Na verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades 

ou contradições é que delimita o núcleo jurídico dos embargos 

declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação do 

julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. No 

caso dos autos, a análise dos argumentos expendidos pelo embargante 

resultaria na revisão da sentença prolatada pelo juízo de 1º grau agindo 

como se fosse o competente para rever as decisões proferidas pelo 

órgão da mesma instância de piso no intuito de modificá-la. Assim sendo, 

se a parte discorda dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe 

questioná-los na via recursal própria não se prestando os embargos 

declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide. Com tais 

considerações, rejeito os embargos de declaração opostos pela 

TELEFONICA BRASIL S/A. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 24 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza De Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000106-48.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANI ROCHA GUEDES OAB - SC16557 (ADVOGADO(A))

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RETIFICA ALVORADA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000106-48.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir – justificando e/ou se 

são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

sob pena de preclusão. Vila Rica/MT, 24 de abril de 2020 RAIRA DIAS 

ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000764-72.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

Municipio de Vila Rica (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Camara de Vereadores de Vila Rica (IMPETRADO)

Janovan Rios de Sousa (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIUS COSTA CEO OAB - GO27003 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Camara de Vereadores de Vila Rica (IMPETRADO)

 

Vistos. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Município de 

Vila Rica, em desfavor de Janovan Rios de Souza – Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Rica, ambos devidamente qualificados. As partes 

realizaram um acordo (id 24168035). Instado, o Ministério Público Estadual 

manifestou pela homologação do acordo e extinção do feito (id 29294985). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relato. Fundamento e DECIDO. Sem 

delongas. Haja vista o acordo formulado entre as partes, com 

manifestação favorável do Ministério Público Estadual, não vejo óbice 

quanto a sua homologação; assim, HOMOLOGO o acordo, apresentado 

pelas partes no id 24168035, tornando-o parte integrante desta sentença, 

nos termos da letra ‘‘b’’ do inciso III artigo 487, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e taxas. Transitada em julgado a presente decisão, proceda 

ao arquivamento do feito com as providências necessárias. Expeça-se o 

necessário. P.R.I. Cumpra-se. Vila Rica – MT, 22 de abril de 2020. IVAN 

LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000468-50.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

FABIANI ROCHA GUEDES OAB - SC16557 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILONAS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO TULIO DE LIMA ANDRADE OAB - MG99089 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Trata-se de ação de rito comum proposta pela Fazenda Brusque 

do Xingu Ltda., em desfavor de Multilonas Ltda - ME, ambos devidamente 

qualificados. O Requerente peticionou requerendo a desistência da ação 

(id 29929199 e id 30127384). Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. Haja vista os pedidos de desistência do 

Requerente (id 29929199 e id 30127384), HOMOLOGO e EXTINGO o feito 

sem julgamento de mérito, nos termos do inciso VIII do artigo 485 do Código 

de Processo Civil. Taxas e custas pelo Requerente. Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se. Às providências. Vila Rica - MT, 22 de abril de 

2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000813-16.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AEL ENERGIA SOLAR MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VINICIUS LEME SAUD DO NASCIMENTO OAB - SP322339 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO LEME SAUD DO NASCIMENTO OAB - SP310181 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000813-16.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que desejam produzir – justificando-as e/ou se 

são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo de 10 (dez) dias. Vila 

Rica/MT, 24 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000624-72.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RIBEIRO LUCINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PAIAO RIOS OAB - SP277251 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam 

produzir – justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, 

no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências. Vila Rica - MT, 13 de abril de 2020. IVAN 

LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000669-76.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO ANTONIO GONCALVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000669-76.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar o(a) parte autora para 

recolher a diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 

- CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefônico com a gestora geral 

(responsável pelo devido cadastramento e manutenção do sistema). Vila 

Rica/MT, 24 de abril de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000022-18.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - MG0091166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMA MARINHO SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DESPACHO Processo: 

1000022-18.2017.8.11.0049. EMBARGANTE: RN COMERCIO VAREJISTA 

S.A EMBARGADO: ZILMA MARINHO SILVA Indefiro o pedido de 

levantamento de alvará, uma vez que já houve a liberação do numerário 

em favor da parte embargante, devidamente pago, conforme certidão e 

documento de comprovação juntado no id 31450962. Portanto, inexistindo 

valores pendentes de liberação e outras questões a serem dirimidas, 

DETERMINO o arquivamento dos autos. Cumpra-se VILA RICA, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000112-63.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SEVERIANO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora 

para que providencie o recolhimento da(s) diligência(s) do oficial de justiça 

visando o cumprimento do(s) mandado(s) de citação/busca e apreensão, 

por meio de guia a ser expedida acessando o menu Guias, Diligência do 

Oficial de Justiça, no site:http://www.tjmt.jus.br/ ALTO GARÇAS - MT, 24 

de abril de 2020 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000340-38.2020.8.11.0035
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAREZ LUIZ DOURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000340-38.2020.8.11.0035. AUTOR: 

JOAREZ LUIZ DOURADO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Processo analisado em regime de teletrabalho, conforme 

Portaria-Conjunta n.249 de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. DECISÃO. Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E 

CONVERSÃO DE ESPÉCIE DE BENEFÍCIO (COM PEDIDO DE LIMINAR) c/c 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE 

ajuizada por JOAREZ LUIZ DOURADO, em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos. I – DO RECEBIMENTO 

DA INICIAL RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos legais 

previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e não incidem as 

hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. II – DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA Diante dos documentos apresentados nos autos e da própria 

natureza da demanda, DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, na forma do 

artigo 98 do Código Processo Civil, sem prejuízo de revogação ou 

modificação posterior, caso seja constatada a sua capacidade financeira. 

III– DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Por meio do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da União informa a 

desnecessidade de audiência de conciliação nos processos em que forem 

partes o INSS e demais autarquias federais, tendo em vista versarem 

sobre matéria fática, sobre a qual é vedada a formalização de acordo 

antes da completa instrução do feito. Sendo assim, DEIXO DE DESIGNAR 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO, pois o expediente conciliatório 

traria morosidade, atentando contra os princípios da celeridade e da 

economia processual. IV – DA PERÍCIA Por se tratar de concessão de 

benefício de auxílio doença c/c aposentadoria por invalidez com pedido de 

tutela antecipada, verifico que a demanda exige realização de perícia 

médica. Assim, NOMEIO como perito o Dr. Diógenes Garrio 

Carvalho-CRM/MT 4142, que servirá independentemente de compromisso, 

cujos honorários correrão por conta do Estado no valor de R$370,00 

(trezentos e setenta reais), valores estes que serão reajustados 

anualmente, nos termos do art.02, §5º da Resolução 232, de 13 de julho 

de 2016 do CNJ, podendo eventuais custas da perícia serem atribuídas à 

parte sucumbente. Deverão ser agendados pelo expert em até 15 dias os 

exames necessários não só as respostas dos questionários alinhavados, 

mas para a sua conclusão, a mais ampla e exata possível, sobre a doença 

do paciente. O perito deverá informar a este juízo e às partes, com 

antecedência, a data e o local de realização da perícia, nos termos do art. 

474 do NCPC. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nomearem assistentes técnicos e formularem quesitos adicionais, 

conforme art.465, §1º do NCPC. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da data da perícia. Apresentado o 

laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção 

Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), 

conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF. Além dos quesitos a 

serem formulados pelas partes, indico desde já os quesitos do Juízo: a) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/ incapacidade. d ) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora ao 

exame pericial ou à audiência de instrução e julgamento acarretará a 

extinção do processo por abandono. Com a juntada do laudo, tornem-me 

conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. V – DA 

CONTESTAÇÃO Cite-se o requerido para apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta dias) - (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), 

devendo ser cientificado de que não respondendo presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II). Por sua vez, 

decorrido o prazo de contestação, havendo preliminares, vista ao autor 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12571 Nr: 1330-32.2009.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vital Brusamarelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste acerca de seu 

retorno da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35549 Nr: 1360-91.2014.811.0035

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirley Ivo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 (...) 9. Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza 

seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado pelas partes no para 

reconhecer e ao mesmo tempo declarar dissolvida a união estável havida 

entre LAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA e DIRLEY IVO RIBEIRO, no período 

compreendido entre DEZEMBRO de 2011 à JULHO de 2014 e declarar 

partilhado os bens na forma pactuada, ressalvados direitos de terceiros. 

Outrossim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do Art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

 10. Considerando que a transação reflete a incompatibilidade com o 
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interesse recursal, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o trânsito em julgado 

desta sentença (art. 1.000, do CPC).

11. No mais, DECLARO satisfeita a obrigação assumida no referido pacto, 

haja vista a juntada dos comprovantes de depósito do valor pactuado na 

conta bancária da requerente. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

presente feito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, pela quitação, 

para que produza os regulares e jurídicos efeitos (CPC, art. 925).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47160 Nr: 563-13.2017.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Borges Garcia-ME, Guido Pereira 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, tendo em vista o aporte de novo endereço para 

citação, IMPULSIONO estes autos a parte autora para que realize o 

preparo necessário para distribuição da Carta Precatória, por meio de guia 

a ser expedida acessando o site:http://www.tjmt.jus.br/

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35066 Nr: 1005-81.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DE SOUZA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste acerca de seu 

retorno da Instância Superor, sob pena de remessa ao arquivo definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42937 Nr: 769-61.2016.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Borges Garcia-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530/MT., 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, tendo em vista o aporte de novo endereço para 

citação/busca, IMPULSIONO estes autos a parte autora para que realize o 

preparo necessário para distribuição da Carta Precatória, por meio de guia 

a ser expedida acessando o site:http://www.tjmt.jus.br/

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46744 Nr: 399-48.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIRSON BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Constatada a falha no ato ordinatório de REF. 70, REEXPEÇO, para intimar 

a parte requerida a apresentar as alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 54248 Nr: 456-32.2018.811.0035

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON GIULIANO FRANCO E 

SOUSA - OAB:OAB/MT 15.836, Daniel Pugliesse - OAB:49.226, 

Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - MT, MARCELLE 

THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 10.280, Ricardo Ferreira de 

Andrade - OAB:9.764-A MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, Alexandre Viegas - OAB:9.321-A, AMANDA 

CARINA UEHARA PAULA DE LARA - OAB:357020, ANDERSON 

OLIVEIRA DE SOUZA - OAB:8322/O, André Farhat Pires - OAB:164.817 

SP, BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO - OAB:363392, Bruno 

Delgado Chiaradia - OAB:177650 SP, BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471, CARLOS ARAUZ FILHO - OAB:27171, 

CAROLINA FRITSCH - OAB:106504, Caroline Cristine Faria Rabito - 

OAB:23126, Celso Umberto Luchesi - OAB:10.365-A/MT, DANIEL 

VIANA DE MELO - OAB:OAB/SP 309.229, Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431/B - MT, FABIANO MAGALHAES FERRARI - 

OAB:13985/B, Fábio de Oliveira Pereira - OAB:13884, FELIPE TOLEDO 

MARTINS BACCETTO - OAB:OAB/SP 331001, Fernando Tardioli Lúcio 

de Lima - OAB:OAB/SP 206.727, GUIDO ÍCARO FRITSCH - OAB:89743, 

Gustavo Antônio Feres Paixão - OAB:186.458-SP, João Batista de 

Araújo e Silva - OAB:4208-A, João Luiz Centenaro - OAB:8.141-B, 

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141/SP, Lair Pereira Martins - 

OAB:31269/RS, LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - 

OAB:OAB/RS 62.993, Luciana Sezanowski - OAB:OAB/PR - 25.276, 

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - OAB:46815, LUIZ ANTONIO 

FILIPPELLI - OAB:15.280A, Luiz GustavoJjordão Natacci - 

OAB:221.683, Marcio Vinícius Costa Pereira - OAB:22.195-A/MT, 

Medeiros de Azevedo Junior - OAB:7683, Milena Grossi dos 

Santos Meyknecht - OAB:292635, MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11.449, NOELI IVANI ALERTI - OAB:4.061, Osmar Arcídio 

Maggioni - OAB:13.012/RS, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - 

OAB:47761, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - OAB:39291, 

PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17942, Rafael Asevedo Bueno 

Mendes - OAB:59489, Rafaela Faccioni Corrêa Brenner - 

OAB:63.804/RS, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:22.135-B, Reinaldo 

Anieri Júnior - OAB:167.138, RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - 

OAB:209784 OAB/SP, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR, Sandra Khafif 

Dyana - OAB:131646, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:OAB/PR 53.612, Vitor Carvalho Lopes - OAB:131.298/RJ, William 

Carmona Maya - OAB:257198

 (...)Desta feita, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO DO RECUPERANDO 

PARA CONCEDER O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS PARA APRESENTAÇÃO 

DE EMENDA/ALTERAÇÃO ao plano de recuperação judicial, acompanhada 

de laudo econômico-financeiro e da demonstração de sua viabilidade 

econômica, conforme preceitua os incisos II e III, do art. 53, da Lei 

11.101/2005, com a devida publicação de edital, na forma do parágrafo 

único do artigo retrocitado.(...)Consoante manifestação da Administradora 

Judicial à ref. 371, considerando o deferimento de pedido de tutela 

provisória de nº. 1.846.218-MT, INTIME-SE o Banco Santander (Brasil) S/A, 

por seu advogado William Carmona Maya, OAB/SP 257.198, para 

conhecimento e manifestação. Tendo em vista possível efeito infringente, 

INTIMEM-SE o Recuperando, após a Administradora Judicial, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se sobre os embargos de 

declaração opostos à ref. 372.

 Ciente da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento nº 

1002079-54.2020.8.11.0000 – 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso (ref. 376). Em sede de juízo de retração, nos 

termos do art. 1.018, § 1º, do CPC, mantenho a decisão agravada (ref. 

367) por seus próprios fundamentos.

Considerando os termos da petição de ref. 388, INTIME-SE a 

Administradora Judicial para manifestação e apresentação dos 

mencionados relatórios, no prazo de 30 (trinta) dias. Juntem aos autos as 

informações prestadas ao Eminente Ministro Relator, Marco Aurélio 

Belizze, Ofício 005371/2020-CPPR – STJ. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48129 Nr: 1024-82.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Credito de Livre Admissão de Associados 

do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA CARDOSO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo analisado em regime de teletrabalho, conforme 

Portaria-Conjunta n.249 de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Vistos.

Verifica-se que foi deferido o pedido de consulta de bens (veículo) junto 

ao sistema conveniado RENAJUD, todavia, não foi juntado o resultado da 

pesquisa. Assim, procedo, em gabinete, com a consulta de veículo, 

juntando-se o respectivo extrato da operação.

Sendo positiva ou negativa a consulta, cumpra-se o quanto determinado 

na decisão anterior (item 9 a 18).

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 54119 Nr: 398-29.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim de Paulo Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Primeiramente, certifique se houve o decurso do prazo de 30 (trinta) 

dias para a implantação do benefício previdenciário.

2. Decorrido o prazo estipulado para o cumprimento da obrigação de fazer 

e não havendo informação da implantação do benefício, REITERE-SE o 

ofício anterior, advertindo-se que o descumprimento da obrigação 

importará na majoração da multa diária fixada na sentença.

 3. Cientifique-se, COM URGÊNCIA, a Procuradoria Especializada do 

Instituto Nacional do Seguro Social, bem como a Agência de Demandas 

Judiciais, acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito da 

multa diária arbitrada.

4. Decorrido o prazo, com ou sem a implantação do benefício, INTIME-SE a 

parte, por meio de seu advogado constituído e via DJE, a fim de que 

requeira o que entender cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento do feito.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40798 Nr: 1561-49.2015.811.0035

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Thiago Paulino Soares Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIELMA RESENDE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 (...) 6. Assim, por serem a partes capazes e estarem devidamente 

representadas, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, com 

resolução do mérito, com base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil.

7. DO LEILÃO DO BEM EM COMUM.

8. Tendo em vista que as partes estabeleceram o valor venal do bem 

imóvel (mínimo R$ 80.000,00), passo a estabelecer as regras e diretrizes 

para a realização de HASTA PÚBLICA.

9. DETERMINO que a Secretaria da Vara Única DESIGNE data para a 

realização do leilão do bem imóvel, de preferência em conjunto com os 

demais autos que estão na mesma situação, devendo ser observado o 

disposto nos artigos 879 a 903 do Código de Processo Civil, bem como as 

normas estipuladas pela CNGC em relação ao procedimento de alienação 

judicial.

9.1. Além disso, PUBLIQUEM-SE os respectivos EDITAIS, nos termos do § 

1º do art. 22 da Lei nº 6.830/80 e do art. 887 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47371 Nr: 645-44.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA PEREIRA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Primeiramente, certifique se houve o decurso do prazo de 30 (trinta) 

dias para a implantação do benefício previdenciário.

2. Decorrido o prazo estipulado para o cumprimento da obrigação de fazer 

e não havendo informação da implantação do benefício, REITERE-SE o 

ofício anterior, advertindo-se que o descumprimento da obrigação 

importará a aplicação da multa diária, já fixada na sentença.

 3. Cientifique-se, COM URGÊNCIA, a Procuradoria Especializada do 

Instituto Nacional do Seguro Social, bem como a Agência de Demandas 

Judiciais, acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito da 

multa diária arbitrada.

4. No mais, tendo em vista que já foram apresentadas as contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto pelo INSS, remetam-se os autos, com 

urgência, ao Tribunal Regional da Primeira Região, sendo desnecessária a 

paralização indefinida do feito na Serventia, já que a parte dispõe de meios 

processuais para exigir a obrigação.

 Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47432 Nr: 665-35.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ROSA DE SOUZA TORATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Primeiramente, certifique se houve o decurso do prazo de 30 (trinta) 

dias para a implantação do benefício previdenciário.

2. Decorrido o prazo estipulado para o cumprimento da obrigação de fazer 

e não havendo informação da implantação do benefício, REITERE-SE o 

ofício anterior, advertindo-se que o descumprimento da obrigação 

importará na majoração da multa diária fixada na sentença.

 3. Cientifique-se, COM URGÊNCIA, a Procuradoria Especializada do 

Instituto Nacional do Seguro Social, bem como a Agência de Demandas 

Judiciais, acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito da 

multa diária arbitrada.

4. Decorrido com ou sem a implantação do benefício, INTIME-SE a parte, 

por meio de seu advogado constituído e via DJE, a fim de que requeira o 

que entender cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.
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Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36708 Nr: 1964-52.2014.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilarindo Inácio de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, em desfavor de Ilarindo Inácio de Freitas, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando que o débito foi satisfeito, pelo que, pugnou pela 

extinção e arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 4. O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido 

e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

5. Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC.

6. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 

devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

 7. Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

8. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37258 Nr: 138-54.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR FERREIRA DOS SANTOS LIMA, 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Retifique-se no sistema informatizado Apolo e na capa dos autos (se for o 

caso), a natureza da ação, devendo constar “cumprimento de sentença”, 

em observância ao art. 348, da CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o EXECUTADO por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou julgada 

improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme o valor da 

obrigação, após, sobre a RPV ou precatório expedido, OUÇAM-SE as 

partes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da Resolução n. 

458/2017, do Conselho de Justiça Federal.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, ou com manifestação 

favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios requisitórios (RPV ou 

Precatório), bem como a remessa imediata ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, nos termos da Resolução 

Presi 32 do TRF da 1ª Região.

 AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Com a chegada da informação do pagamento da RPV/PRECATÓRIO, ou 

decorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, INTIME-SE A parte 

exequente, para que requeira o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37506 Nr: 291-87.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELMA DIAS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, acolho a prejudicial de mérito suscitada pelo 

Requerido, para DECLARAR a prescrição da pretensão inicial e EXTINGUIR 

o processo, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40857 Nr: 1590-02.2015.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarice Maria Bertotti Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, em desfavor de Clarice Maria Bertotti Silva, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando que o débito foi satisfeito, pelo que, pugnou pela 

extinção e arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 4. O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido 

e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

5. Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC.

6. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 

devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

 7. Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

8. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 495 de 678



 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44416 Nr: 1291-88.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAUJO & MARTINS LTDA-ME, VANIA 

CLEUMA DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO, EDSON DAMASCENO 

MARTINS, DIVINO BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL, em desfavor de ARAUJO & MARTINS LTDA-ME E 

OUTROS, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando que o débito foi satisfeito, pelo que, pugnou pela 

extinção e arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 4. O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido 

e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

5. Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC.

6. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 

devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

 7. Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

8. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44947 Nr: 1542-09.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Bossa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janayna Andreya Gemelli - 

OAB:1573/TO

 Vistos.

 1. Tendo em vista que não foi encontrado endereço para citação do 

devedor, DEFIRO o requerimento de fls. 139. Assim, SUSPENDA-SE a 

execução pelo prazo de 1 (um) ano, período no qual a prescrição restará 

suspensa (art. 921, § 1º, CPC), sem prejuízo de posterior requerimento de 

desarquivamento se forem encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 3º, 

CPC), dando-se baixa no relatório estatístico (art. 1.266, CNGC).

 2. Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados bens 

penhoráveis, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos (art. 921, § 2º, 

CPC), iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, 

CPC).

3. Anotem-se a suspensão e o arquivamento, com as respectivas datas 

junto ao sistema informatizado. Sendo requeridas diligências quanto à 

continuidade dos atos expropriatórios, TORNEM conclusos para análise.

Cumpra-se. Às providências.

 Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45462 Nr: 1823-62.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Araújo e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, em desfavor de João Batista de Araújo e Silva, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando que o débito foi satisfeito, pelo que, pugnou pela 

extinção e arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 4. O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido 

e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

5. Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC.

6. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 

devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

 7. Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

8. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45479 Nr: 1829-69.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Ferreira França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, em desfavor de Sebastião Ferreira França, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando que o débito foi satisfeito, pelo que, pugnou pela 

extinção e arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 4. O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido 

e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

5. Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO 
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satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC.

6. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 

devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

 7. Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

8. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45480 Nr: 1830-54.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teodolino de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, em desfavor de Teodolino de Freitas, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando que o débito foi satisfeito, pelo que, pugnou pela 

extinção e arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 4. O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido 

e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

5. Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC.

6. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 

devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

 7. Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

8. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49859 Nr: 2023-35.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI MORENO FERNANDES SCHINDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Primeiramente, certifique se houve o decurso do prazo de 30 (trinta) 

dias para a implantação do benefício previdenciário.

2. Decorrido o prazo estipulado para o cumprimento da obrigação de fazer 

e não havendo informação da implantação do benefício, REITERE-SE o 

ofício anterior, advertindo-se que o descumprimento da obrigação 

importará na majoração da multa diária fixada na sentença.

 3. Cientifique-se, COM URGÊNCIA, a Procuradoria Especializada do 

Instituto Nacional do Seguro Social, bem como a Agência de Demandas 

Judiciais, acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito da 

multa diária arbitrada.

4. Decorrido o prazo, com ou sem a implantação do benefício, INTIME-SE a 

parte, por meio de seu advogado constituído e via DJE, a fim de que 

requeira o que entender cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento do feito.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 51179 Nr: 2608-87.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Primeiramente, certifique se houve o decurso do prazo de 30 (trinta) 

dias para a implantação do benefício previdenciário.

2. Decorrido o prazo estipulado para o cumprimento da obrigação de fazer 

e não havendo informação da implantação do benefício, REITERE-SE o 

ofício anterior, advertindo-se que o descumprimento da obrigação 

importará na majoração da multa diária fixada na sentença.

 3. Cientifique-se, COM URGÊNCIA, a Procuradoria Especializada do 

Instituto Nacional do Seguro Social, bem como a Agência de Demandas 

Judiciais, acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito da 

multa diária arbitrada.

4. No mais, DETERMINO que o feito seja remetido ao Tribunal Regional da 

Primeira Região, para apreciação do recurso de apelação interposto pelo 

INSS.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 52548 Nr: 2996-87.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZEZIO DIAS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, em desfavor de AZEZIO DIAS ROSA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando que o débito foi satisfeito, pelo que, pugnou pela 

extinção e arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 4. O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido 

e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

5. Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC.
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6. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 

devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

 7. Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

8. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 52561 Nr: 3009-86.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA RODRIGUES MARTENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, em desfavor de ROSALINA RODRIGUES MARTENS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando que o débito foi satisfeito, pelo que, pugnou pela 

extinção e arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 4. O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido 

e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

5. Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC.

6. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 

devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

 7. Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

8. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 52595 Nr: 3032-32.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, em desfavor de Manoel Batista da Silva, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando que o débito foi satisfeito, pelo que, pugnou pela 

extinção e arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 4. O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido 

e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

5. Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC.

6. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 

devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

 7. Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

8. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 52604 Nr: 3038-39.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MOREIRA DA SILVA, EPOLIO DE JOSE 

MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, em desfavor de JOSE MOREIRA DA SILVA e EPOLIO 

DE JOSE MOREIRA DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando que o débito foi satisfeito, pelo que, pugnou pela 

extinção e arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 4. O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido 

e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

5. Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC.

6. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 

devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

 7. Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

8. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 52618 Nr: 3050-53.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lúcia dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 
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Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, em desfavor de Vera Lúcia dos Santos, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando que o débito foi satisfeito, pelo que, pugnou pela 

extinção e arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 4. O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido 

e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

5. Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC.

6. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 

devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

 7. Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

8. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 52734 Nr: 3136-24.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Queiroz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, em desfavor de Vagner Queiroz da Silva, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando que o débito foi satisfeito, pelo que, pugnou pela 

extinção e arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 4. O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido 

e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

5. Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC.

6. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 

devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

 7. Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

8. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 52753 Nr: 3149-23.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, em desfavor de JOAQUIM RODRIGUES, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando que o débito foi satisfeito, pelo que, pugnou pela 

extinção e arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 4. O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido 

e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

5. Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC.

6. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 

devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

 7. Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

8. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 52756 Nr: 3152-75.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Alceu Dal Piva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, em desfavor de Valdecir Alceu Dal Piva, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando que o débito foi satisfeito, pelo que, pugnou pela 

extinção e arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 4. O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido 

e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

5. Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 499 de 678



6. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 

devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

 7. Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

8. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 52759 Nr: 3155-30.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Santíssima Pereira Deomídio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, em desfavor de Maria Santíssima Pereira Deomídio, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando que o débito foi satisfeito, pelo que, pugnou pela 

extinção e arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 4. O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido 

e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

5. Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC.

6. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 

devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

 7. Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

8. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 52761 Nr: 3157-97.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Walter Stephan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, em desfavor de Rubens Walter Stephan, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando que o débito foi satisfeito, pelo que, pugnou pela 

extinção e arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 4. O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido 

e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

5. Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC.

6. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 

devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

 7. Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

8. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 52768 Nr: 3163-07.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alini Gussi Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, em desfavor de Alini Gussi Costa, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando que o débito foi satisfeito, pelo que, pugnou pela 

extinção e arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 4. O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido 

e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

5. Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC.

6. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 

devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

 7. Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

8. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 52865 Nr: 3204-71.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marly Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, em desfavor de Marly Lopes da Silva, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando que o débito foi satisfeito, pelo que, pugnou pela 

extinção e arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 4. O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido 

e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

5. Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC.

6. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 

devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

 7. Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

8. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 52867 Nr: 3206-41.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefa Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, em desfavor de Josefa Soares da Silva, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando que o débito foi satisfeito, pelo que, pugnou pela 

extinção e arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 4. O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido 

e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

5. Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC.

6. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 

devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

 7. Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

8. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 52877 Nr: 3210-78.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VACCARO SCHREINER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, em desfavor de MARIA VACCARO SCHREINER - ME, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando que o débito foi satisfeito, pelo que, pugnou pela 

extinção e arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 4. O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido 

e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

5. Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC.

6. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 

devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

 7. Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

8. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 52966 Nr: 3251-45.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA MARQUES BISPO, Luzia Marques Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, em desfavor de LUZIA MARQUES BISPO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando que o débito foi satisfeito, pelo que, pugnou pela 

extinção e arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 4. O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido 

e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

5. Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC.

6. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 
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devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

 7. Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

8. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 52967 Nr: 3252-30.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZENIR LUCIA DOS SANTOS BENTO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 3. Assim, considerando que a busca de endereços do réu é 

providência que compete à parte, e excepcionalmente admite-se a 

pesquisa por meio dos sistemas informatizados conveniados com o 

Judiciário, INDEFIRO o pedido formulado.

4. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar 

nos autos endereço para citação do réu, ou comprovar que, após 

diligenciar, não o encontrou, não bastando, para tanto, a mera alegação de 

que buscou o endereço.

5. Transcorrido o prazo in albis, determino a SUSPENSÃO do feito pelo 

prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 40 da LEF, observando-se que 

referido prazo tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda a 

respeito da primeira TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO do devedor ou 

de LOCALIZAÇÃO DE BENS penhoráveis no endereço fornecido, de 

acordo com o REsp nº. 1340553/RS, julgado pelo Superior Tribunal de 

Justiça [STJ] em regime repetitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 53017 Nr: 3292-12.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA CARDOSO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, em desfavor de ANA LUCIA CARDOSO VIEIRA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando que o débito foi satisfeito, pelo que, pugnou pela 

extinção e arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 4. O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido 

e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

5. Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC.

6. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 

devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

 7. Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

8. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 53024 Nr: 3299-04.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL CHRISTIANO - MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, em desfavor de LORIVAL CHRISTIANO - MEI, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando que o débito foi satisfeito, pelo que, pugnou pela 

extinção e arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 4. O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido 

e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

5. Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC.

6. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 

devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

 7. Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

8. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 53035 Nr: 3311-18.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA CARDOSO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, em desfavor de ANA LUCIA CARDOSO VIEIRA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Após regular trâmite processual, a parte exequente compareceu aos 

autos informando que o débito foi satisfeito, pelo que, pugnou pela 

extinção e arquivamento da execução.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. No decorrer do procedimento, a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito à parte credora e, consequentemente, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação exequenda.

 4. O pagamento do débito executado configura reconhecimento do pedido 

e conduz à extinção do processo com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do crédito.

5. Assim, diante do adimplemento do credito executado, DECLARO 
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satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do 

CPC.

6. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, ficam prejudicados, 

devendo ser liberada a constrição, expedindo-se o necessário.

 7. Deixo de proceder à condenação aos ônus sucumbenciais, ante as 

disposições dos arts. 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80.

8. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000341-23.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI OAB - MT12163/O (ADVOGADO(A))

CAMILA MENEZES BERTOTTI OAB - MT22592/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação para o dia 18 

de junho de 2020, às 14h:00min. Alto Garças, 24 de abril de 2020. 

GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA 

DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - 

TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000341-23.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI OAB - MT12163/O (ADVOGADO(A))

CAMILA MENEZES BERTOTTI OAB - MT22592/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação para o dia 18 

de junho de 2020, às 14h:00min. Alto Garças, 24 de abril de 2020. 

GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA 

DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - 

TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000658-55.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLEBER DE MATTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo analisado em regime de teletrabalho, conforme Portaria-Conjunta 

n.249 de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Vistos. 1. Inobstante não ter ocorrido o trânsito em julgado da 

sentença, o processamento do pedido de cumprimento de sentença se 

dará em caráter provisório, nos moldes do art. 520 e seguintes, CPC/2015. 

2. Portanto, observando-se a modalidade adequada (art. 513, § 2º, 

CPC/2015), intime-se o(a) devedor(a) na pessoa de seu advogado ou, 

caso não o tenha ou decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença, 

via carta com aviso de recebimento - AR, para cumprimento da sentença 

segundo os valores postulados pela parte credora, em 15 (quinze) dias 

(art. 523, caput, CPC), informando-lhe que eventual impugnação poderá 

ser oferecida nos 15 (quinze) dias seguintes àqueles, independentemente 

de penhora ou de nova intimação (art. 525, caput, CPC). 3. Não ocorrendo 

o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e de honorários advocatícios pertinentes a esta fase, também em 

10% (dez por cento - art. 523, § 1º, CPC), caso em que a parte credora 

deverá ser intimada para as postulações cabíveis e juntada de planilha 

atualizada. 4. Se ocorrer pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC), devendo a parte credora 

ser intimada também para as postulações cabíveis e juntada da respectiva 

planilha, podendo desde logo levantar os valores incontroversos. 5. Em 

caso de pagamento integral do valor do débito, no prazo para pagamento 

voluntário, mediante depósito na Conta Única, INTIME-SE o exequente, via 

DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar os dados para depósito e, 

após, OFICIE-SE à Conta Única para promover a vinculação ao presente 

feito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34922 Nr: 621-10.2015.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilaine Regina Turchetto Kohlrausch, Helber Henrique 

Irgang, Daniela Turchetti Irgang

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noble Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aluísio Berezowski - 

OAB:206.324/SP, Vinicius Emídio Cezar - OAB:16.426/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os embargos à execução, 

ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil.Por consequência, fica prejudicada a análise dos 

embargos de declaração.Condeno os embargantes no pagamento das 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no § 2º do art. 85 do 

CPC.Traslade-se cópia desta sentença para os autos de execução 

principais.Transitada em julgado, arquivem-se.P.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40927 Nr: 463-81.2017.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderley Santeiro Teodoro, Vania Maria Carrijo 

Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Mauri Garbúgio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS DARIU SALDIVAR 

CABRAL - OAB:17895-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT, 

Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os embargos à execução, 

ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Condeno a parte embargante no pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor dos embargos. Atendendo ao princípio da 

economia processual, esclareço ao advogado titular dos honorários 

sucumbenciais que os honorários ora arbitrados deverão ser acrescidos 

ao débito na ação de execução principal, nos termos do § 13 do art. 85 do 
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CPC.Traslade-se cópia desta sentença para os Autos de Execução em 

apenso (Código 39589).Transitada em julgado, desapensem-se e 

arquivem-se.P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39560 Nr: 1955-45.2016.811.0092

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourenço Francisco Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte exequente apresentou o cálculo e requereu a expedição de RPV.

Cálculo juntado.

A parte executada concordou com o cálculo.

ANTE O EXPOSTO, homologo o cálculo apresentado pela parte exequente. 

Expeça-se RPV para requisição dos valores.

Com a juntada do comprovante de depósito nos autos, retornem 

conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51048 Nr: 2381-86.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOMdR, JDMdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO - 

OAB:3764, RUBSON PEREIRA - OAB:18839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Manoel Guimarães 

- OAB:20969/O

 Trata-se de Ação de Alimentos e regulamentação de visitas movida por 

Luis Otávio Moreira dos Reis, representado por sua genitora Joana D`arc 

Moreira de Souza Rocha em face de Umberto Bueno dos Reis, ambos 

devidamente qualificados.

 Às fls. 237 foi determinado a intimação da parte autora, por intermédio de 

seu advogado, para manifestar-se no prosseguimento do feito, contudo, 

conforme certidão de fl. 240, decorreu o prazo legal sem manifestação.

Instado à se manifestar, o Ministério Púbico pugnou pela extinção do feito 

pela falta de interesse processual (fl. 242).

 É o sucinto relato. Decido.

Diante das informações acima destacadas, restou demonstrada atitude 

que revela desinteresse na demanda, caracterizando o abandono do 

processo, a extinção do feito é medida imperiosa.

 No presente caso verifica-se que a parte requerente deixou de dar 

andamento ao feito, mesmo devidamente intimada.

 Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo.

 Ex positis, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, independente de nova determinação.

 Sem custas e honorários.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39560 Nr: 1955-45.2016.811.0092

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourenço Francisco Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CHAMO O FEITO À ORDEM.

Torno sem efeito a sentença de Ref. 93, uma vez que o RPV já foi 

expedido e pago.

Considerando que houve o pagamento integral por parte do executado 

(Of[icio de Ref. 91), nos termos do art. 924, II, do NCPC, JULGO EXTINTA a 

presente execução movida por Lourenço Francisco Lopes em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, o que faço com 

resolução de mérito.

Determino a expedição do alvará judicial para levantamento do valor 

depositado em favor da parte EXEQUENTE, devendo a mesma ser intimada 

para informar os dados bancários para a referida operação.

 Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40432 Nr: 195-27.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Fabiana Rodrigues Craveiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Alves Zanardo - 

OAB:12770/MT, THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - OAB:13156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTE o pedido, ficando resolvido o 

mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a autora no pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em R$ 1.000,00, ficando 

suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da JUSTIÇA 

GRATUITA.Transitada em julgado, arquivem-se.P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41907 Nr: 1035-37.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CANDIDO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA – ENERGIA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, 

ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Arbitro honorários advocatícios aos advogados nomeados para a 

defesa da parte autora em juízo no importe individual de 3 (trê) URHs, a 

serem custeadas pelo Estado de Mato Grosso.Condeno o requerente ao 

pagamento dos honorários advocatícios, o que fixo em 10% sobre o valor 

da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade por serem os autores 

beneficiários da justiça gratuita.Transitada em julgado, arquivem-se.P.I

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21559 Nr: 369-46.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomáz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Pigatto Monteiro - 

OAB:37.880 - PR, Rogério Schuster Junior - OAB:40.191 -PR

 Uma vez que foi deferido o oferecimento de seguro-garantia pela parte 

executada, cuja apólice encontra-se juntada as fls. 47-55, com base no 

art. 90, II, da LEF, aguarde-se o julgamento dos Embargos à Execução em 

apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36693 Nr: 289-09.2016.811.0092

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/MT, CELSO ALVES PINHO - OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a ausência de manifestação da parte autora, declaro extinto o 

processo.

Sem custas nem honorários.

Arquivem-se os autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000341-46.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELI VIEIRA DE OLIVEIRA (VÍTIMA)

RAIBE RAILSON CARDOSO (TESTEMUNHA)

ALYSON MAURICIO ZMIESKI STEIGER (TESTEMUNHA)

LUIZ RAFAEL DE LIMA GARCIA (TESTEMUNHA)

KEILA OLIVEIRA BARCELOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

OAB - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GINIARD CEZAR PASIN (INVESTIGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000341-46.2020.8.11.0092. 

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO VÍTIMA: MIRELI VIEIRA DE OLIVEIRA TESTEMUNHA: LUIZ 

RAFAEL DE LIMA GARCIA, KEILA OLIVEIRA BARCELOS, RAIBE RAILSON 

CARDOSO, ALYSON MAURICIO ZMIESKI STEIGER INVESTIGADO: GINIARD 

CEZAR PASIN 1) Presentes os pressupostos processuais e as condições 

para o exercício da ação penal, além da justa causa, RECEBO a 

DENÚNCIA. (art. 396 do CPP). 2) Proceda-se a CITAÇÃO do(s) 

denunciado(s) para responder(em) à acusação, por escrito, através de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396-A do CPP), devendo o Sr. 

Oficial de Justiça indagá-lo(s) se possui(em) condições para 

contratar(em) advogado. Em caso negativo, volte concluso para 

nomeação de defensor dativo para representá-lo(s) em Juízo. 3) 

Conforme exige o artigo 974, inciso II, da CNGC/MT, determino a 

comunicação do recebimento da denuncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, sendo o caso, a Delegacia de Polícia de onde se originou o 

inquérito, bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional 

de Informações Criminais (SINIC). 4) Ciência ao Ministério Público. ALTO 

TAQUARI, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000437-61.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR PAES MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO OAB - SP420319 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME (REQUERIDO)

COLEGIO RENASCER LTDA - ME (REQUERIDO)

MARIA DELMA SA DE ALENCAR (REQUERIDO)

CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000437-61.2020.8.11.0092. REQUERENTE: 

FABIO JUNIOR PAES MORAIS REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL 

PONTO DE MUTACAO LTDA - ME, COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME, 

COLEGIO RENASCER LTDA - ME, MARIA DELMA SA DE ALENCAR Fabio 

Junior Paes Morais requereu a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, sem, entretanto alegar os motivos da sobredita hipossuficiência. 

Pois bem, sem adentrar ao mérito da ação, passo a analisar inicialmente o 

pedido de Justiça Gratuita formulado pelo autor. Com efeito, o art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal assevera que o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. Regulamentando o assunto, dispõe o art. 98 do Código de 

Processo Civil, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei. Por sua vez, dispõe o § 2º do art. 99 do mesmo 

Código, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. Realmente, embora a legislação infraconstitucional atribua 

presunção relativa de veracidade à alegação de hipossuficiência deduzida 

pela parte, entendo que a questão deve ser interpretada à luz do comando 

constitucional, que confere assistência jurídica integral aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos. Assim, a presunção de 

veracidade da alegação de pobreza não pode beneficiar indevidamente a 

parte que se omite em trazer aos autos informações e elementos aptos a 

demonstrar a sua real condição econômica, a fim de justificar, ou não, a 

concessão da gratuidade judiciária. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - 

REVOGAÇÃO DE OFICIO - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS VERIFICADA - DEVER DO CONTRADITÓRIO - BENEFÍCIO 

MANTIDO. I - É necessária a comprovação da insuficiência de recursos 

para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, não bastando a 

simples declaração, como preceitua o artigo 5°, inciso LXXIV da 

Constituição Federal. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.046099-9/001, 

Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

07/06/2016, publicação da súmula em 10/06/2016) No caso em tela, em 

que pese o autor ter pleiteado a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, este não juntou aos autos documento que comprove a alegada 

hipossuficiência, ademais denota-se que o valor atribuído à causa é 

totalmente destoante com a dita e alegada necessidade. Nesse cenário, 

impõe-se a intimação do autor para comprovar de modo satisfatório a 

hipossuficiência alegada ou efetuar o recolhimento das despesas 

processuais. ANTE O EXPOSTO, determino a intimação do autor para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a hipossuficiência alegada ou 

efetuar o recolhimento das despesas processuais, nos termos do § 2º do 

art. 99 do CPC. ALTO TAQUARI, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000245-31.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DOS SANTOS MATTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000245-31.2020.8.11.0092. REQUERENTE: 

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. REQUERIDO: EDSON DOS 

SANTOS MATTOS Diante da manifestação da parte autora - I.D 31131157, 

informando que distribuiu Ação de Busca Apreensão na Comarca de Alto 

Araguaia/MT, autuado sob o nº 1000308-78.2020.8.11.0020, tendo como 

objeto o mesmo do presente feito, determino que se aguarde pelo prazo de 

30 dias o seu integral cumprimento. Decorrido o referido prazo, intime-se a 

parte autora para manifestar-se no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção. ALTO TAQUARI, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 05/2020-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM. 

Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Araputanga, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma Lei:

 CONSIDERANDO o Provimento 17/2019/CM, que estabelece o Plantão 

Regional no 1º Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso nos finais de semana e feriado, bem como no plantão semanal;

 RESOLVE:
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 Art. 1º - ESTABELECER a escala de plantão dos servidores da Comarca 

de Araputanga durante o plantão judiciário semanal, finais de semana e 

feriados do mês de Maio/2020:

DATA CLASSE MAGISTRADO SERVIDOR TELEFONE

SERVIDOR OFICIAL DE JUSTIÇA

01 Feriado Marcos André da Silva Keyla Maria Pains de Oliveira (65) 

99958 8972 Cristiane P. Nunes Pereira

02 e 03 Final de Semana Marcos André da Silva Keyla Maria Pains de 

Oliveira (65) 99958 8972 Cristiane P. Nunes Pereira

04 a 08 Semanal Renato José de Almeida Costa Filho João Henrique (65) 

99928 2693 Gilson M. dos Santos

09 e 10 Final de Semana Italo Osvaldo Alves da Silva Juscenil Alves de 

Arruda Souza (65) 99667 5301 Gilson M. dos Santos

11 e 12 Semanal Renato José de Almeida Costa Filho João Henrique (65) 

99928 2693 Marcilio da Silva Seba

13 Feriado Italo Osvaldo Alves da Silva Eliana M.M. de Oliveira Caravier 

(65) 99923 2121 Marcilio da Silva Seba

14 e 15 Semanal Renato José de Almeida Costa Filho João Henrique (65) 

99928 2693 Marcilio da Silva Seba

16 e 17 Final de Semana Marcos André da Silva Mario Henrique de 

Almeida (65) 99625 5727 Marcilio da Silva Seba

18 a 22 Semanal Renato José de Almeida Costa Filho João Henrique (65) 

99928 2693 Roberto Carlos R. dos Santos

23 e 24 Final de Semana Lilian Bartolazzi Laurindo Maria Sônia Duarte 

Viana (65) 99629 8543 Roberto Carlos R. dos Santos

25 a 29 Semanal Renato José de Almeida Costa Filho João Henrique (65) 

99928 2693 Cristiane P. Nunes Pereira

30 e 31 Final de Semana Elmo Lamoia de Moraes Stephany Cristian França 

Ramos (65) 99607 8261 Cristiane P. Nunes Pereira

 Art. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá 

obedecer às disposições contidas na CNGC e no Provimento nº 

17/2019-CM.

 Art. 3º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio da 

Publicação da Portaria no Diário da Justiça Eletrônico

 Art. 4º. A presente portaria deverá ser afixada em local visível para 

divulgação.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Araputanga-MT, 17 de abril de 2020.

 Renato José de Almeida Costa Filho

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA nº 004/2020-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM. 

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Araputanga, Estado de 

Mato Grosso, no uso de sua competência legal,

 CONSIDERANDO a Lei 9093 de 12 de setembro de 1995, artigo 2º 

feriados religiosos;

 CONSIDERANDO o Artigo 257, alínea "a" da Lei Municipal nº 153/92, em 

alusão à Festa de Nossa Senhora de Fátima - Padroeira da Cidade de 

Araputanga-MT.

 R E S O L V E:

 Art.1º - Suspender o expediente do Foro desta Comarca, bem como nos 

Cartórios Extrajudiciais, no dia 13 de maio de 2020 (quarta-feira), em 

virtude do feriado Municipal.

 Art.2º - Estabelecer que os prazos processuais que, por ventura, devam 

iniciar-se ou completar-se nessa data, automaticamente prorrogados para 

o primeiro dia útil subseqüente.

 Art.3º - Afixe cópia no mural da Diretoria e no átrio do fórum.

 Art.4º - Remeta-se cópia à Presidência do Egrégio do Tribunal de Justiça 

e à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Publique, registre-se e cumpra-se.

Araputanga/MT, 17 de abril de 2020.

Renato José de Almeida Costa Filho.

 Juiz de Direito -Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000031-08.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DA SILVA JUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000031-08.2020.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA IZABEL DA SILVA 

JUSTINO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – 

PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss. -, proposta em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), cujas provas serão verificadas de 

acordo com o disposto na legislação processual - NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes na pessoa do(a) 

seu(sua) advogado(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, para que esclareçam, no 

prazo de 5 (cinco) dias, se desejam a produção de alguma prova 

pendente ou a realização de audiência de instrução para a produção das 

provas orais – NCPC, art. 361 -, especificando-as e justificando 

objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, 

em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se 

objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque entendem que 

não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, 

hipótese está em que o processo deverá retornar concluso para 

sentença. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 20 de abril de 2020 - 

18:53:52. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000038-97.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA SIQUEIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000038-97.2020.8.11.0038 REQUERENTE: DALVINA SIQUEIRA MIRANDA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO 

COMUM – NCPC, art. 318 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - NCPC, arts. 357, II e 373 – e, portanto, 

DETERMINO a intimação das partes na pessoa do(a) seu(sua) 

advogado(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, para que esclareçam, no prazo de 5 

(cinco) dias, se desejam a produção de alguma prova pendente ou a 

realização de audiência de instrução para a produção das provas orais – 

NCPC, art. 361 -, especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, 

arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 20 de abril de 2020 - 18:55:59. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000616-94.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA CHARUPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000616-94.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ZELIA CHARUPA REQUERIDO: 
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 

e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), cujas 

provas serão verificadas de acordo com o disposto na legislação 

processual - NCPC, arts. 357, II e 373 – e, portanto, DETERMINO a 

intimação das partes na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) – NCPC, art. 

269 e ss. -, para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, se desejam 

a produção de alguma prova pendente ou a realização de audiência de 

instrução para a produção das provas orais – NCPC, art. 361 -, 

especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, 

caput -, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo 

único -, ou se objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque 

entendem que não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, 

art. 355, I -, hipótese está em que o processo deverá retornar concluso 

para sentença. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 20 de abril de 

2020 - 18:59:11. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000845-54.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000845-54.2019.8.11.0038 AUTOR(A): MARIO FERREIRA DA SILVA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 

e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), cujas 

provas serão verificadas de acordo com o disposto na legislação 

processual - NCPC, arts. 357, II e 373 – e, portanto, DETERMINO a 

intimação das partes na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) – NCPC, art. 

269 e ss. -, para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, se desejam 

a produção de alguma prova pendente ou a realização de audiência de 

instrução para a produção das provas orais – NCPC, art. 361 -, 

especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, 

caput -, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo 

único -, ou se objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque 

entendem que não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, 

art. 355, I -, hipótese está em que o processo deverá retornar concluso 

para sentença. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 20 de abril de 

2020 - 19:04:38. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000970-22.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FLORENCIO DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000970-22.2019.8.11.0038 AUTOR(A): JOAQUIM FLORENCIO DE MELO 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, 

art. 318 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito 

público), cujas provas serão verificadas de acordo com o disposto na 

legislação processual - NCPC, arts. 357, II e 373 – e, portanto, DETERMINO 

a intimação das partes na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) – NCPC, 

art. 269 e ss. -, para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

desejam a produção de alguma prova pendente ou a realização de 

audiência de instrução para a produção das provas orais – NCPC, art. 361 

-, especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, 

caput -, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo 

único -, ou se objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque 

entendem que não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, 

art. 355, I -, hipótese está em que o processo deverá retornar concluso 

para sentença. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 20 de abril de 

2020 - 19:06:08. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000217-65.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRANCO CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000217-65.2019.8.11.0038 AUTOR(A): MARIA APARECIDA FRANCO 

CARNEIRO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO 

COMUM – NCPC, art. 318 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - NCPC, arts. 357, II e 373 – e, portanto, 

DETERMINO a intimação das partes na pessoa do(a) seu(sua) 

advogado(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, para que esclareçam, no prazo de 5 

(cinco) dias, se desejam a produção de alguma prova pendente ou a 

realização de audiência de instrução para a produção das provas orais – 

NCPC, art. 361 -, especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, 

arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 20 de abril de 2020 - 19:24:10. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000401-84.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

K. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. V. (REQUERIDO)

R. V. V. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000401-84.2020.8.11.0038 REQUERENTE: KERYTON GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: JAMILA MILENA VILLELA, REBECA VALENTINA 

VILLELA DA SILVA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

PROCEDIMENTO ESPECIAL - DAS AÇÕES DE FAMÍLIA – NCPC, art. 693 e 

ss. c/c Lei n. 5.478/1968 - processos contenciosos de divórcio, 

separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação 

e filiação - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA – NCPC, art. 300 e ss. c/c art. 695, caput -, ajuizada por 

KERYTON GONÇALVES DA SILVA em desfavor de JAMILA MILENA 

VILLELA em que requer aquele(a), entre pedidos outros, a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, assim como, in limine e 

inaudita altera parte, seja concedida a GUARDA PROVISÓRIA do(a) 

filho(a) comum R. V. V. da S., nascida em 26/8/2018 e seja(m) fixado(s) 

ALIMENTO(S) PROVISÓRIO(S) em favor deste(a) e a ser pago/adimplido 
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pelo genitor/pai biológico, ora requerente, sob a alegação de que “(...) 

conviveu em regime de união estável com a pessoa da requerida pelo 

lapso temporal por quase 04 (quatro) anos ininterruptos, tendo terminado 

tal relacionamento do início do mês de janeiro de 2.020 e, deste 

relacionamento adveio o nascimento da filha menor do casal litigante (...)”, 

“(...) apesar de conviverem na mesma Cidade e, frisa-se na mesma rua e 

no mesmo bairro, a requerida impede de todas as formas qualquer contato 

da menor para com seu pai e com sua avó paterna e demais familiares, 

promovendo xingamentos e ofensas desnecessárias (...)”, assim como 

que “(...) atualmente está desempregado e faz diárias/bicos num Lava Jato 

da Cidade, onde recebe o valor de R$ 30,00 (trinta reais) por dia, quando 

trabalha, tudo em conformidade com o estabelecimento comercial de Lava 

Jato, até que consiga um emprego fixo e com rendimentos mensais, mas, 

mesmo assim, nunca deixou de contribuir para com o sustento de sua filha 

menor, conforme consta recibos de depósitos realizados na conta 

corrente da avó materna da filha menor (...)”. Juntou documentos. É o 

relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. In limine, demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, afirmado 

pela parte não estar em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e 

§ 1º -, diante da insuficiência de recursos dessa para pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso 

concreto, que consiste no sacrifício para manutenção da própria parte ou 

de sua família, ausente nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos – NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de veracidade 

da alegação da pessoa natural, bem como não verificar indícios do abuso 

no pedido, sob pena de revogação em caso de prova contrária e 

aplicação da penalidade de pagamento até o décuplo do valor de tais 

despesas na hipótese de comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, caput e 

parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. Processe em segredo de justiça – NCPC, art. 189, II - e com as 

cautelas necessárias. A petição inicial aparenta preencher os requisitos 

essenciais – NCPC, art. 319 e ss. -, não verifico, por ora, ser o caso de 

improcedência liminar do pedido – NCPC, art. 332 e ss. - e a parte 

autora/requerente pugna pela concessão de alimentos Lei n. 5.478/1968 -, 

fazendo-o cumulativamente com diversos pedidos outros relacionados às 

AÇÕES DE FAMÍLIA – contenciosos de divórcio, separação, 

reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação, filiação -, 

razão pela qual DETERMINO o regular processamento da ação e adoto o 

procedimento previsto no NCPC, art. 693 e ss., sem prejuízo das questões 

pontuais previstas no procedimento previsto em legislação específica 

sobre ação de alimentos – Lei n. 5.478/1968 - e interesse de criança ou de 

adolescente – NCPC, art. 693, parágrafo único. A guarda, para a proteção 

da pessoa dos filhos, será unilateral ou compartilhada, compreendendo 

aquela a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua 

CC/02, art. 1.584, § 5º - e, por guarda compartilhada a responsabilização 

conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não 

vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos 

comuns, sendo que nesta o tempo de convívio com os filhos deve ser 

dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em 

vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Ademais, na 

hipótese em que os guardiões residam em municípios diversos, a cidade 

considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender 

aos interesses dos filhos – CC/02, art. 1.583 e §§, incluídos pela Lei n. 

11.698/08. A legislação civil é expressa no sentido de que, quando não 

houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, 

encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será 

aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao 

magistrado que não deseja a guarda do menor – CC/02, art. 1.584, § 2º, 

incluído pela Lei n. 13.058/2014. A preocupação com o menor é tamanha 

que a decisão sobre a guarda dos filhos, mesmo que provisória, será 

proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes e, se o juiz 

verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, 

deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da 

medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as 

relações de afinidade e afetividade - CC/02, art. 1.584, § 5º, e 1.585, 

ambos com redação dada pela Lei n. 13.058/2014. A 

concessão/modificação em liminar/tutela provisória de urgência da guarda 

dos filhos sem a oitiva da outra parte é uma exceção e cabível se a 

proteção aos interesses dos filhos assim exigir e em havendo motivos 

graves e a bem dos filhos. Portanto, decretada pelo juiz, em atenção a 

necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo 

necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe - CC/02, art. 1.585, 

com redação dada pela Lei n. 13.058/2014 e art. 1.586. Há possibilidade 

de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do 

processo anterior àquela em que normalmente seriam produzidos – 

sentença -, aplicando-se o disposto na legislação processual – NCPC, art. 

300 e ss. c/c art. 695, caput - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 

verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo – periculum in mora. Não obstante, quando a 

tutela de urgência é de natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, 

faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão 

da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese ou 

quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da 

proporcionalidade e afastando o risco mais grave - possível mitigar a 

impossibilidade de concessão. Apesar do narrado e documentos 

apresentados na petição inicial, ausente a demonstração dos elementos 

que evidenciem a possibilidade de concessão em tutela provisória de 

urgência liminar à parte requerente, seja pela falta de probabilidade do 

direito à guarda unilateral do(a) filho(a) sem a oitiva da outra parte, porque 

essa é exceção à guarda compartilhada, assim como por inexistir 

comprovação do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – 

NCPC, art. 300, caput. AUSENTE o periculum in mora, uma vez que não há 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em aguardar a 

cientificação da parte adversa e a realização da audiência de conciliação 

futura, momento em que as partes serão informadas dos benefícios da 

conciliação/transação entre si, a qual será buscada, sempre que possível, 

a possibilidade delas resolverem o conflito e encontrarem uma solução 

conjunta. Não conseguiu demonstrar a existência de motivos graves para 

o magistrado, a bem do(s) filho(s) menor(es), regular de maneira diferente 

ao que ocorre e, consequentemente para a proteção aos interesses 

desse(s), conceder o pedido sem a oitiva da outra parte, portanto, a 

alteração da situação fática sem o devido processo legal e contraditório 

seria temerária e até prejudicial. Os requisitos ensejadores da concessão 

da tutela provisória de urgência liminar NÃO subsistem pela insuficiência 

das provas apresentadas até o momento e, consequentemente, falta de 

demonstração dos resultados negativos que podem advir da não 

concessão, sendo possível aguardar a cientificação da parte adversa, a 

oitiva dessa, realização da audiência de conciliação e, caso não 

solucionado diretamente pelas partes, eventual instrução/cognição 

exauriente. Não bastasse isso, nas ações de família, todos os esforços 

serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia e a 

imediata concessão da guarda unilateral provisória para a parte 

requerente, provavelmente, dificultaria a conversa/acordo entre as partes, 

razões pelas quais e porque ausentes os requisitos do NCPC, art. 300 e 

ss., por ora, INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA para deferir as guardas unilateral ou compartilhada em favor 

do autor/requerente, diante da idade reduzida da criança – pouco mais de 

1 (um) ano e 7 (sete) meses - e falta de elementos outros no sentido de 

que se adaptaria em permanecer por períodos exclusivos com o 

genitor/pai biológico. Não restou demonstrado o impedimento na visitação 

da criança e, portanto, deixo de decidir sobre isso. Ademais, mediante 

análise de cognição perfunctória, presente prova pré-constituída da 

obrigação alimentar e diante das informações constantes nos autos sobre 

a necessidade, possibilidade e proporcionalidade, fixo desde logo - até 

que, com as provas que ainda serão produzidas, reste melhor visualizada 

a real situação financeira - os alimentos provisórios a serem pagos pelo 

genitor/pai biológico mensalmente no valor ofertado na exordial de 15% 

(quinze por cento) do valor do salário mínimo vigente, os quais deverão 

ser depositados na conta-corrente em nome da parte requerida/genitora, 

quem deverá informar o número e a agência, no prazo de 10 (dez) dias – 

Lei n. 5.478/1968, art. 4º. Em relação ao percentual de despesas 

extraordinárias, havendo-as no período de processamento, deverá 

responder por 50% (cinquenta por cento). Nas ações de família, todos os 

esforços serão empreendidos para a solução consensual da 

controvérsia, motivo pela qual DETERMINO que designe audiência de 

conciliação, a qual será realizada pelo conciliador da Comarca, devendo 

ser citada a parte requerida/ré, em sua pessoa, com pelo menos 15 (vinte) 

dias de antecedência – NCPC, art. art. 695 e §§. Advirto que o mandado de 
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citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao(à) réu(ré) o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo – NCPC, art. 695, § 1º 

-, assim como, em sendo benéfico, poderá o conciliador solicitar o auxílio 

da equipe multidisciplinar que atende a Comarca. Intime o(a) autor(a) na 

pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, para a 

audiência, e advirta as partes que o não comparecimento injustificado 

do(a) autor(a) ou do(a) réu(ré) à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

– NCPC, art. 695, § 4º. O prazo de contestação será o disposto no art. 335 

do NCPC. Sem prejuízo disso, caso as partes não firmem acordo na 

audiência de conciliação a ser designada, desde já DETERMINO a 

realização de estudo psicossocial nos endereços dos genitores, na 

Comarca através da equipe multidisciplinar local no prazo de 20 (vinte) 

dias e, em diversa, através de carta precatória expedida para 

cumprimento pela equipe existente no juízo deprecado, após a 

determinação do magistrado do destino para isso e prazo de 30 (trinta) 

dias. Cientifique o(a) representante do Ministério Público, uma vez que 

verifico hipótese do NCPC art. 178 e ss., assim como porque há interesse 

de incapaz – NCPC, art. 698 -, em que há necessidade de 

atuação/intervenção do(a) representante do Ministério Público como fiscal 

da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação pessoal por carga, remessa 

ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, 

caput e 183, § 1º. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 23 de abril 

de 2020 - 01:39:29. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000221-05.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MESSIAS BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000221-05.2019.8.11.0038 AUTOR(A): ELIAS MESSIAS BRANDAO REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 

e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), cujas 

provas serão verificadas de acordo com o disposto na legislação 

processual - NCPC, arts. 357, II e 373 – e, portanto, DETERMINO a 

intimação das partes na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) – NCPC, art. 

269 e ss. -, para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, se desejam 

a produção de alguma prova pendente ou a realização de audiência de 

instrução para a produção das provas orais – NCPC, art. 361 -, 

especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, 

caput -, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo 

único -, ou se objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque 

entendem que não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, 

art. 355, I -, hipótese está em que o processo deverá retornar concluso 

para sentença. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 20 de abril de 

2020 - 19:32:47. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000053-03.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA ALMEIDA MOREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000053-03.2019.8.11.0038 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DIVINA 

ALMEIDA MOREIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – 

PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss. -, proposta em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), cujas provas serão verificadas de 

acordo com o disposto na legislação processual - NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes na pessoa do(a) 

seu(sua) advogado(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, para que esclareçam, no 

prazo de 5 (cinco) dias, se desejam a produção de alguma prova 

pendente ou a realização de audiência de instrução para a produção das 

provas orais – NCPC, art. 361 -, especificando-as e justificando 

objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, 

em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se 

objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque entendem que 

não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, 

hipótese está em que o processo deverá retornar concluso para 

sentença. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 20 de abril de 2020 - 

20:04:31. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000849-91.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000849-91.2019.8.11.0038 REQUERENTE: DIRCE DIAS REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM 

– NCPC, art. 318 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito 

público), cujas provas serão verificadas de acordo com o disposto na 

legislação processual - NCPC, arts. 357, II e 373 – e, portanto, DETERMINO 

a intimação das partes na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) – NCPC, 

art. 269 e ss. -, para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

desejam a produção de alguma prova pendente ou a realização de 

audiência de instrução para a produção das provas orais – NCPC, art. 361 

-, especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, 

caput -, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo 

único -, ou se objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque 

entendem que não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, 

art. 355, I -, hipótese está em que o processo deverá retornar concluso 

para sentença. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 20 de abril de 

2020 - 20:06:06. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000321-57.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000321-57.2019.8.11.0038 REQUERENTE: JUDITE GOMES PEREIRA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO 

COMUM – NCPC, art. 318 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - NCPC, arts. 357, II e 373 – e, portanto, 

DETERMINO a intimação das partes na pessoa do(a) seu(sua) 

advogado(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, para que esclareçam, no prazo de 5 

(cinco) dias, se desejam a produção de alguma prova pendente ou a 

realização de audiência de instrução para a produção das provas orais – 

NCPC, art. 361 -, especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, 

arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 20 de abril de 2020 - 21:10:42. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000179-19.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA AUGUSTA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000179-19.2020.8.11.0038 REQUERENTE: VERA LUCIA AUGUSTA 

SOARES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – 

PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss. -, proposta em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), cujas provas serão verificadas de 

acordo com o disposto na legislação processual - NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes na pessoa do(a) 

seu(sua) advogado(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, para que esclareçam, no 

prazo de 5 (cinco) dias, se desejam a produção de alguma prova 

pendente ou a realização de audiência de instrução para a produção das 

provas orais – NCPC, art. 361 -, especificando-as e justificando 

objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, 

em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se 

objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque entendem que 

não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, 

hipótese está em que o processo deverá retornar concluso para 

sentença. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 20 de abril de 2020 - 

21:32:00. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000223-72.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000223-72.2019.8.11.0038 AUTOR(A): SEBASTIAO GOMES DA SILVA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014. In limine, esclareço que as partes 

podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante 

requerimento nas hipóteses do NCPC, art. 471, I e II e §§, contudo nada há 

nos autos sobre o desejo delas se utilizarem da previsão legal de perícia 

consensual. Consequentemente, após pesquisar profissional na região do 

Estado para a realização da perícia médica, nomeio Dr. JEFFERSON 

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, médico inscrito no CRM-MT n. 9286, 

com endereço na Rua das Anhumas, n. 218, Vila Mariana, Cáceres-MT, 

CEP: 78200-000 tel. (65) 3223-4526, cel. (65) 996841516, quem, para o 

desempenho de sua função, poderá valer de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – 

CPC, art. 429/NCPC, art. 473, § 3º. Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 

421, caput/NCPC, art. 465 – o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do 

laudo em cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput –, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 –, assim como, por tratar de parte beneficiária 

da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 98 – e âmbito 

de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, § 3º –, 

esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça 

Federal e nos termos das Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 

233/2016 e Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014, 

que preveem a sua efetivação/ocorrência após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação/pedido 

de complementação ou esclarecimento, depois de sua satisfatória 

realização, podendo haver o adiantamento de 30% (trinta por cento) da 

verba honorária arbitrada se o perito, comprovadamente, necessitar de 

valores para satisfação antecipada decorrente do encargo assumido, 

Resolução do CJF n. 305/2014, art. 29, caput e § 2º, que dispõe sobre o 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal 

(AJG/CJF) e dá outras providências. Diante da necessidade de atender 

aos limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 305/2014-CJF, 

em conformidade com o disposto nas Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 

232/2016, e sendo possível ultrapassar em até 3 (três) vezes o constante 

na Tabela V daquela – valor máximo R$. 200,00 –, fixo/arbitro os 

honorários periciais em R$. 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização, com dificuldade de encontrar 

médicos peritos na região para a realização da prova técnica necessária 

ao processo, questão peculiar, devendo ser realizado/providenciado o 

cadastramento/registro no Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF). Diante disso, DETERMINO que: a) 

intime o perito, com as advertências legais – CPC, art. 145, § 3º, art. 

146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 –, para que tenha ciência do encargo 

que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 –, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III –, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) intime as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, dentro de 15 
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(quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos – CPC, art. 421, § 1º, I e 

II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) apresentado(s) 

no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os 

quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial 

nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele ser 

necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, caso 

físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual; d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência – CPC, art. 431-A, incluído pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 474 – e efetivo comparecimento daquele que será 

examinado/vistoriado/avaliado; e) havendo assistentes técnicos 

nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, 

intime as partes da ocorrência desta, através dos seus advogados 

constituídos, para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer – CPC, art. 433, parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 477 e § 1º; Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, volte-me 

concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 20 de abril de 2020 - 21:56:18. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000912-19.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DE ALMEIDA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000912-19.2019.8.11.0038 AUTOR(A): ELIZABETH DE ALMEIDA ALVES 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, 

art. 318 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito 

público), cujas provas serão verificadas de acordo com o disposto na 

legislação processual - NCPC, arts. 357, II e 373 – e, portanto, DETERMINO 

a intimação das partes na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) – NCPC, 

art. 269 e ss. -, para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

desejam a produção de alguma prova pendente ou a realização de 

audiência de instrução para a produção das provas orais – NCPC, art. 361 

-, especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, 

caput -, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo 

único -, ou se objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque 

entendem que não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, 

art. 355, I -, hipótese está em que o processo deverá retornar concluso 

para sentença. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 21 de abril de 

2020 - 08:33:32. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6400 Nr: 2490-64.2001.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sudameris Brasil S/A, Banco Abn Amro S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Araputanga S/A, José Almiro Bihl, 

Dirce Simioni Bihl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11640 MS, William Carmona Maya - OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Mello Casado OAB/SP 

138.047-A - OAB:39.380/RA, Rogério Pinheiro Crepaldi - 

OAB:6616/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manfestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14617 Nr: 668-64.2006.811.0038

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Almiro Bihl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Ribeiro S. Junior - 

OAB:MT/5222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da partes partes acerca do inteiro teor da r decisão judicial 

datada de 23/4/2020, ref. 59.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000946-91.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TIAGO GOMIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000946-91.2019.8.11.0038 REQUERENTE: JOSE TIAGO GOMIDES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta por JOSE TIAGO 

GOMIDES em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. Existindo preliminares passo a análise. No tocante à preliminar de 

incompetência deste Juizado Especial, em razão da necessidade de 

produção de prova pericial, não merece guarida visto que já fora realizada 

conforme documentos anexados pela reclamada, não constatando defeito 

no medido, bastando a análise dos aspectos jurídicos para a devida 

solução da contenda. Ademais, a produção de prova pericial apta a tornar 

o Juizado Especial incompetente para julgamento da causa apenas deve 

ser deferida quando a solução do litígio envolve questões fáticas de alta 

complexidade que realmente exijam a realização de intrincada prova, 

esgotados os meios probatórios disponíveis sem que seja possível o 

julgamento da causa, o que não ocorre na presente demanda. Diante 

disso, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado, ante a 

desnecessidade de produção de prova pericial. A demanda em tela 

prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, posto que 

a lide versa sobre fatos que são apurados e provados essencialmente por 

prova documental, inclusive no tocante ao pedido de danos morais. 

Portanto, rejeito. Passo a analisar o mérito. Primeiramente, no caso em 

exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento desta julgadora, daí por 

que passo ao julgamento antecipado do mérito, arrimada no art. 355, inciso 

I, do CPC/2015. Apesar dos argumentos da reclamada de que o motivo do 

aumento no valor das faturas ocorreu em razão da média plurimensal, não 

são aptas a sustentar a improcedência dos pedidos iniciais. Ora, da 
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análise dos argumentos expostos na peça de defesa, verifica-se que os 

mesmos não passaram de afirmações evasivas, incapazes de infirmar a 

tese e os argumentos expostos nos autos pelo Promovente. Inobstante, 

observo que o contexto probatório retratado nos autos pela parte autora, 

como também pela parte ré, comprovam que o valor cobrado é muito 

superior ao consumo anterior e posterior da unidade, não tendo anexado 

nos autos justificativa para tal aumento. Em análise aos documentos 

anexados verifico que o autor possuía como média de pagamento a 

quantia de R$ 100,00 (cem reais), restando inacreditável que com a 

alegada leitura plurimensal, em 2 meses o consumo chegue a R$ 918,43 

(novecentos e dezoito reais e quarenta e três centavos), e R$ 1.657,07 

(mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sete centavos), maior que todo 

consumo anual do autor. Ademais, conforme se verifica pelo documento 

anexado pela requerida o medidor foi submetido a perícia, não sendo 

constatado defeito, não justificando a cobrança 10 vezes superior aos 

meses anteriores. Ademais, a legislação em vigor impede que a 

concessionária de serviço público imponha ao consumidor débito que não 

tem sua origem comprovada, como no presente caso, não justificando as 

faturas superiores enviadas. Diante disso, resta inequívoco a existência 

de falha e a abusividade na prestação dos serviços da concessionaria ré 

no presente caso. Nesse sentido tem decidido as Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO ALEGADO PERÍODO EM 

QUE O MEDIDOR TERIA ATUADO DE MODO ADULTERADO. 

IMPOSSIBILIDAE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO COMO FORMA DE 

COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005354493, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 25/06/2015).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005354493 RS, Relator: Roberto 

Arriada Lorea, Data de Julgamento: 25/06/2015, Terceira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2015); RECURSO 

INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 MAIS DE 10 

VEZES SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO EM MESES ANTERIORES. 

DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA. CABIMENTO. Recorre a parte ré da 

sentença que julgou procedente a ação para desconstituir o débito de R$ 

1.347,78 e R$ 178,00, respectivamente às faturas com vencimentos em 

22/03/2013 (fl. 03) e 22/04/2013 (fl. 04), que apresentaram um consumo 

mais de dez vezes superior à média da unidade nos últimos meses, 

determinando a emissão de novas faturas com valores calculados 

relativamente ao consumo de 75 kWh para cada mês, tendo em vista ser 

este o consumo médio da unidade. Em suas razões alega a recorrente que 

a aferição do consumo ocorreu através de leitura, apontando a quantidade 

de kWh efetivamente consumida pela unidade, concluindo que o valor 

apontado na fatura seria efetivamente devido. O faturamento do consumo 

de energia, tratando-se de serviço público, goza da presunção relativa de 

legitimidade, inerente ao ato administrativo do poder público e que admite 

prova em contrário. Por outro lado, a parte autora demonstrou o fato 

constitutivo do seu direito (art. 333, inciso I do CPC), através da juntada de 

faturas (fls. 03/18), onde consta que a mesma nunca havia extrapolado o 

consumo de 100 Kwh de energia em um mês, retirando, assim, a 

presunção de veracidade das faturas onde constam 3351 e 335 Kwh de 

consumo (fls. 03 e 04). Cabível a redução do débito quando o valor 

cobrado em um mês extrapola à média normalmente utilizada pelo 

consumidor e revela indícios de equívoco da concessionária de serviço 

público. Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a 

desconstituição da fatura sub judice para que seja recalculada pelo 

consumo de 75 kWh, que expressam a média dos últimos 10 meses 

anteriores às faturas impugnas com vencimento, parâmetro não 

impugnado em sede recursal pela parte recorrente. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004984506, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

24/02/2015). Desta feita, ante a ausência de comprovação da legalidade 

das cobranças superiores realizadas pela requerida, a procedência da 

ação é medida que se impõe. No que pertine aos danos morais, a 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. No presente 

caso deve-se considerar que a negativação do nome do autor ocorreu na 

data de 25/10/2019, ou seja após reclamação administrativa, embora ainda 

em análise, e reclamação no PROCON (09/10/2019), não tendo a 

reclamada atendido a solicitação do consumidor. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. No que se refere ao dano material o autor comprova o 

pagamento no valor de R$ 2.575,50 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco 

reais e cinquenta centavos), sendo, portanto, devida a restituição, ante a 

não comprovação da legalidade das cobranças. Devendo a requerida 

proceder com à retificação da fatura do mês de JUNHO 2019 e SETEMBRO 

2019, com base na média do consumo auferido nos 12 (doze) meses 

anteriores. Indefiro o pedido de restituição das despesas com 

deslocamento, haja vista ausência de comprovação. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos exordiais, para: - DECLARAR a inexigibilidade 

dos débitos decorrentes das faturas de recuperação de consumo 

referente aos meses de JUNHO e SETEMBRO 2019, da unidade 

consumidora nº 6/2609/2019, objeto desta lide, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo(s)/cobrá-lo(s) por qualquer meio, a partir do trânsito 

em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO 

do importe que exigir em desacordo; - DETERMINAR que a Reclamada 

proceda com à retificação da fatura do mês de JUNHO e SETEMBRO 2019, 

com base na média do consumo auferido nos 12 (doze) meses anteriores 

ao aumento injustificado - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à 

parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada a 

indenizar/compensar a reclamante, a título de dano patrimonial/material, na 

forma simples, no valor de R$ 2.575,50 (dois mil, quinhentos e setenta e 

cinco reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desconto/pagamentos das quantias, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 
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c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/95 e art. 523 e §§ do CPC. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/95 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) Togado 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiag 

Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 13 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000946-91.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TIAGO GOMIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000946-91.2019.8.11.0038 REQUERENTE: JOSE TIAGO GOMIDES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta por JOSE TIAGO 

GOMIDES em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. Existindo preliminares passo a análise. No tocante à preliminar de 

incompetência deste Juizado Especial, em razão da necessidade de 

produção de prova pericial, não merece guarida visto que já fora realizada 

conforme documentos anexados pela reclamada, não constatando defeito 

no medido, bastando a análise dos aspectos jurídicos para a devida 

solução da contenda. Ademais, a produção de prova pericial apta a tornar 

o Juizado Especial incompetente para julgamento da causa apenas deve 

ser deferida quando a solução do litígio envolve questões fáticas de alta 

complexidade que realmente exijam a realização de intrincada prova, 

esgotados os meios probatórios disponíveis sem que seja possível o 

julgamento da causa, o que não ocorre na presente demanda. Diante 

disso, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado, ante a 

desnecessidade de produção de prova pericial. A demanda em tela 

prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, posto que 

a lide versa sobre fatos que são apurados e provados essencialmente por 

prova documental, inclusive no tocante ao pedido de danos morais. 

Portanto, rejeito. Passo a analisar o mérito. Primeiramente, no caso em 

exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento desta julgadora, daí por 

que passo ao julgamento antecipado do mérito, arrimada no art. 355, inciso 

I, do CPC/2015. Apesar dos argumentos da reclamada de que o motivo do 

aumento no valor das faturas ocorreu em razão da média plurimensal, não 

são aptas a sustentar a improcedência dos pedidos iniciais. Ora, da 

análise dos argumentos expostos na peça de defesa, verifica-se que os 

mesmos não passaram de afirmações evasivas, incapazes de infirmar a 

tese e os argumentos expostos nos autos pelo Promovente. Inobstante, 

observo que o contexto probatório retratado nos autos pela parte autora, 

como também pela parte ré, comprovam que o valor cobrado é muito 

superior ao consumo anterior e posterior da unidade, não tendo anexado 

nos autos justificativa para tal aumento. Em análise aos documentos 

anexados verifico que o autor possuía como média de pagamento a 

quantia de R$ 100,00 (cem reais), restando inacreditável que com a 

alegada leitura plurimensal, em 2 meses o consumo chegue a R$ 918,43 

(novecentos e dezoito reais e quarenta e três centavos), e R$ 1.657,07 

(mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sete centavos), maior que todo 

consumo anual do autor. Ademais, conforme se verifica pelo documento 

anexado pela requerida o medidor foi submetido a perícia, não sendo 

constatado defeito, não justificando a cobrança 10 vezes superior aos 

meses anteriores. Ademais, a legislação em vigor impede que a 

concessionária de serviço público imponha ao consumidor débito que não 

tem sua origem comprovada, como no presente caso, não justificando as 

faturas superiores enviadas. Diante disso, resta inequívoco a existência 

de falha e a abusividade na prestação dos serviços da concessionaria ré 

no presente caso. Nesse sentido tem decidido as Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO ALEGADO PERÍODO EM 

QUE O MEDIDOR TERIA ATUADO DE MODO ADULTERADO. 

IMPOSSIBILIDAE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO COMO FORMA DE 

COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005354493, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 25/06/2015).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005354493 RS, Relator: Roberto 

Arriada Lorea, Data de Julgamento: 25/06/2015, Terceira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2015); RECURSO 

INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 MAIS DE 10 

VEZES SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO EM MESES ANTERIORES. 

DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA. CABIMENTO. Recorre a parte ré da 

sentença que julgou procedente a ação para desconstituir o débito de R$ 

1.347,78 e R$ 178,00, respectivamente às faturas com vencimentos em 

22/03/2013 (fl. 03) e 22/04/2013 (fl. 04), que apresentaram um consumo 

mais de dez vezes superior à média da unidade nos últimos meses, 

determinando a emissão de novas faturas com valores calculados 

relativamente ao consumo de 75 kWh para cada mês, tendo em vista ser 

este o consumo médio da unidade. Em suas razões alega a recorrente que 

a aferição do consumo ocorreu através de leitura, apontando a quantidade 

de kWh efetivamente consumida pela unidade, concluindo que o valor 

apontado na fatura seria efetivamente devido. O faturamento do consumo 

de energia, tratando-se de serviço público, goza da presunção relativa de 

legitimidade, inerente ao ato administrativo do poder público e que admite 

prova em contrário. Por outro lado, a parte autora demonstrou o fato 

constitutivo do seu direito (art. 333, inciso I do CPC), através da juntada de 

faturas (fls. 03/18), onde consta que a mesma nunca havia extrapolado o 

consumo de 100 Kwh de energia em um mês, retirando, assim, a 

presunção de veracidade das faturas onde constam 3351 e 335 Kwh de 

consumo (fls. 03 e 04). Cabível a redução do débito quando o valor 

cobrado em um mês extrapola à média normalmente utilizada pelo 

consumidor e revela indícios de equívoco da concessionária de serviço 

público. Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a 

desconstituição da fatura sub judice para que seja recalculada pelo 

consumo de 75 kWh, que expressam a média dos últimos 10 meses 

anteriores às faturas impugnas com vencimento, parâmetro não 

impugnado em sede recursal pela parte recorrente. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004984506, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 
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24/02/2015). Desta feita, ante a ausência de comprovação da legalidade 

das cobranças superiores realizadas pela requerida, a procedência da 

ação é medida que se impõe. No que pertine aos danos morais, a 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. No presente 

caso deve-se considerar que a negativação do nome do autor ocorreu na 

data de 25/10/2019, ou seja após reclamação administrativa, embora ainda 

em análise, e reclamação no PROCON (09/10/2019), não tendo a 

reclamada atendido a solicitação do consumidor. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. No que se refere ao dano material o autor comprova o 

pagamento no valor de R$ 2.575,50 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco 

reais e cinquenta centavos), sendo, portanto, devida a restituição, ante a 

não comprovação da legalidade das cobranças. Devendo a requerida 

proceder com à retificação da fatura do mês de JUNHO 2019 e SETEMBRO 

2019, com base na média do consumo auferido nos 12 (doze) meses 

anteriores. Indefiro o pedido de restituição das despesas com 

deslocamento, haja vista ausência de comprovação. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos exordiais, para: - DECLARAR a inexigibilidade 

dos débitos decorrentes das faturas de recuperação de consumo 

referente aos meses de JUNHO e SETEMBRO 2019, da unidade 

consumidora nº 6/2609/2019, objeto desta lide, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo(s)/cobrá-lo(s) por qualquer meio, a partir do trânsito 

em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO 

do importe que exigir em desacordo; - DETERMINAR que a Reclamada 

proceda com à retificação da fatura do mês de JUNHO e SETEMBRO 2019, 

com base na média do consumo auferido nos 12 (doze) meses anteriores 

ao aumento injustificado - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à 

parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada a 

indenizar/compensar a reclamante, a título de dano patrimonial/material, na 

forma simples, no valor de R$ 2.575,50 (dois mil, quinhentos e setenta e 

cinco reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desconto/pagamentos das quantias, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/95 e art. 523 e §§ do CPC. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/95 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) Togado 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiag 

Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 13 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-76.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000947-76.2019.8.11.0038 REQUERENTE: PAULO ROBERTO DE 

ALCANTARA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PAULO 

ROBERTO DE ALCANTARA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. Alega a promovente, em síntese, que possui 

imóvel de locação, sendo que no mês de setembro de 2019, houve 

desocupação no imóvel, o qual foi locado para o Sr. Dhiogo Andrade na 

data de 29/09/2019, contudo, afirma que na data de 28/10/2019, a 

requerida efetuou o desligamento da rede elétrica na residência, UC 
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6.681822-3, posto que, a antiga locatária havia realizado tal pedido. Aduz 

que, no mesmo dia efetuou pedido de religamento (protocolo nº 

60983925), o que não foi atendido, repetindo em 01/11/2019 (protocolo nº 

61092543), 03/11/2019 (protocolo nº 61111762), sendo que na data de 

04/11/2019, confeccionou Boletim de Ocorrência, e reclamação junto ao 

PROCON, contudo, ocorrendo o religamento somente em 06/11/2019 

(protocolo nº 61163641). Devidamente citada a ré ofertou defesa, 

aduzindo que o corte no fornecimento de energia se deu pela solicitação 

da consumidora, não havendo danos a indenizar. Postulou pela 

improcedência do pedido. No mérito a pretensão merece Juízo de Parcial 

Procedência. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O feito 

comporta imediato julgamento, afigurando-se desnecessária a designação 

de audiência ou a produção de outros subsídios probatórios, tendo 

incidência na espécie, a regra do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. A requerida alega que a Sra. Rosilene de Carvalho Rocha 

(antiga locatária), solicitou a suspensão dos serviços, sendo que a 

unidade consumidora ainda estava em seu nome, contudo, o autor anexa 

protocolos de pedido de religamento, e ainda fatura do mês seguinte que 

demonstra que a UC já está no nome do autor. Resta comprovado nos 

autos a interrupção do fornecimento de energia na residência do autor, e 

ainda, tentativa de solução administrativa, anexando Boletim de 

Ocorrência, reclamação no PROCON e protocolos de atendimento, os 

quais sequer foram contestados pela requerida. Desta feita, evidencia-se 

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Destaco 

que a responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Logo, tenho que 

efetivamente houve falha na prestação do serviço por parte da reclamada, 

não havendo justificavas para demora de 10 dias no religamento. A 

energia elétrica é considerada, nos dias atuais, um bem essencial e a 

suspensão no fornecimento provoca dano moral ipso facto, pois o abalo 

psíquico supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A agência 

nacional de energia elétrica regulou o setor através da Resolução 

414/2010 que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 

(quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência 

de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, 

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 

rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a 

distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, 

sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, 

independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, 

conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente. Na 

situação versada, resta demonstrada a falha na prestação do serviço. 

Sobre o tema a Turma Recursal de Mato Grosso reiteradamente define: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - DEMORA 

INJUSTIFICADA PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECLAMAÇÕES 

ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - DANOs MORAis 

CONFIGURADOs IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO mantido – 

PEDIDO DE MAJORAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO 

CONHECIDO - VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(TJMT - N.U 1008968-47.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, GONCALO 

ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 

02/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020) No que pertine aos danos 

morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Resta comprovada a demora de 10 dias, tendo tentando 

administrativamente de todas as formas solução (protocolo, Boletim de 

Ocorrência e PROCON). Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Isso 

posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados para: - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento 

em sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu 

o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-76.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 515 de 678



RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000947-76.2019.8.11.0038 REQUERENTE: PAULO ROBERTO DE 

ALCANTARA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PAULO 

ROBERTO DE ALCANTARA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. Alega a promovente, em síntese, que possui 

imóvel de locação, sendo que no mês de setembro de 2019, houve 

desocupação no imóvel, o qual foi locado para o Sr. Dhiogo Andrade na 

data de 29/09/2019, contudo, afirma que na data de 28/10/2019, a 

requerida efetuou o desligamento da rede elétrica na residência, UC 

6.681822-3, posto que, a antiga locatária havia realizado tal pedido. Aduz 

que, no mesmo dia efetuou pedido de religamento (protocolo nº 

60983925), o que não foi atendido, repetindo em 01/11/2019 (protocolo nº 

61092543), 03/11/2019 (protocolo nº 61111762), sendo que na data de 

04/11/2019, confeccionou Boletim de Ocorrência, e reclamação junto ao 

PROCON, contudo, ocorrendo o religamento somente em 06/11/2019 

(protocolo nº 61163641). Devidamente citada a ré ofertou defesa, 

aduzindo que o corte no fornecimento de energia se deu pela solicitação 

da consumidora, não havendo danos a indenizar. Postulou pela 

improcedência do pedido. No mérito a pretensão merece Juízo de Parcial 

Procedência. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O feito 

comporta imediato julgamento, afigurando-se desnecessária a designação 

de audiência ou a produção de outros subsídios probatórios, tendo 

incidência na espécie, a regra do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. A requerida alega que a Sra. Rosilene de Carvalho Rocha 

(antiga locatária), solicitou a suspensão dos serviços, sendo que a 

unidade consumidora ainda estava em seu nome, contudo, o autor anexa 

protocolos de pedido de religamento, e ainda fatura do mês seguinte que 

demonstra que a UC já está no nome do autor. Resta comprovado nos 

autos a interrupção do fornecimento de energia na residência do autor, e 

ainda, tentativa de solução administrativa, anexando Boletim de 

Ocorrência, reclamação no PROCON e protocolos de atendimento, os 

quais sequer foram contestados pela requerida. Desta feita, evidencia-se 

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Destaco 

que a responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Logo, tenho que 

efetivamente houve falha na prestação do serviço por parte da reclamada, 

não havendo justificavas para demora de 10 dias no religamento. A 

energia elétrica é considerada, nos dias atuais, um bem essencial e a 

suspensão no fornecimento provoca dano moral ipso facto, pois o abalo 

psíquico supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A agência 

nacional de energia elétrica regulou o setor através da Resolução 

414/2010 que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 

(quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência 

de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, 

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 

rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a 

distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, 

sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, 

independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, 

conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente. Na 

situação versada, resta demonstrada a falha na prestação do serviço. 

Sobre o tema a Turma Recursal de Mato Grosso reiteradamente define: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - DEMORA 

INJUSTIFICADA PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECLAMAÇÕES 

ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - DANOs MORAis 

CONFIGURADOs IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO mantido – 

PEDIDO DE MAJORAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO 

CONHECIDO - VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(TJMT - N.U 1008968-47.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, GONCALO 

ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 

02/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020) No que pertine aos danos 

morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Resta comprovada a demora de 10 dias, tendo tentando 

administrativamente de todas as formas solução (protocolo, Boletim de 

Ocorrência e PROCON). Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Isso 

posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados para: - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento 

em sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 
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execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu 

o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-18.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO REIS MOURA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000828-18.2019.8.11.0038 REQUERENTE: MARCELO REIS MOURA 

VIEIRA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

RECLAMATÓRIA proposta por MARCELO REIS MOURA VIEIRA, em face de 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. Diante da 

desnecessidade da produção de provas em audiência, passo julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo 

Civil. Existindo preliminares que se confundem o mérito, passo à análise. A 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida se confunde 

com o mérito - teoria de asserção -, haja vista que, o Banco réu, na 

qualidade de apresentante do título a protesto, recebeu-o mediante 

endosso-mandato. É sedimentado o entendimento de que no 

endosso-mandato não incumbe ao mandatário verificar a origem do título, 

respondendo perante o sacado apenas se exceder os limites do mandato 

(Súmula n. 476 do STJ), e disso não há prova nos autos. Nesse sentido: 

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDOS DE 

CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

– DUPLICATA – Pretensão de que seja reconhecida a legitimidade passiva 

do Banco Bradesco S/A. INADMISSIBILIDADE: Houve a figura do endosso 

mandato, pelo qual não incumbe ao mandatário verificar a origem do título e 

só responde perante o sacado se exceder os limites do mandato, o que 

não foi demonstrado nos autos. O Banco Bradesco S/A. não era titular do 

título de crédito, mas somente mandatário para cobrança e protesto. 

Súmula 476 do C. STJ. Ilegitimidade passiva reconhecida. Sentença 

mant ida .  RECURSO DESPROVIDO. "  (TJSP,  Ap .  N. 

4000424-45.2012.8.26.0198, rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 13.3.2019). 

Assim sendo, não havendo concorrência de culpa da instituição 

financeira, ausente a responsabilização da requerida COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – 

NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 – e nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias – CNGC, art. 

1.006 -, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se inexiste 

pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ____________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu 

o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 24 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-18.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO REIS MOURA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000828-18.2019.8.11.0038 REQUERENTE: MARCELO REIS MOURA 

VIEIRA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

RECLAMATÓRIA proposta por MARCELO REIS MOURA VIEIRA, em face de 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. Diante da 

desnecessidade da produção de provas em audiência, passo julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo 

Civil. Existindo preliminares que se confundem o mérito, passo à análise. A 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida se confunde 

com o mérito - teoria de asserção -, haja vista que, o Banco réu, na 

qualidade de apresentante do título a protesto, recebeu-o mediante 

endosso-mandato. É sedimentado o entendimento de que no 

endosso-mandato não incumbe ao mandatário verificar a origem do título, 

respondendo perante o sacado apenas se exceder os limites do mandato 

(Súmula n. 476 do STJ), e disso não há prova nos autos. Nesse sentido: 

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDOS DE 

CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

– DUPLICATA – Pretensão de que seja reconhecida a legitimidade passiva 

do Banco Bradesco S/A. INADMISSIBILIDADE: Houve a figura do endosso 

mandato, pelo qual não incumbe ao mandatário verificar a origem do título e 

só responde perante o sacado se exceder os limites do mandato, o que 

não foi demonstrado nos autos. O Banco Bradesco S/A. não era titular do 

título de crédito, mas somente mandatário para cobrança e protesto. 

Súmula 476 do C. STJ. Ilegitimidade passiva reconhecida. Sentença 

mant ida .  RECURSO DESPROVIDO. "  (TJSP,  Ap .  N. 

4000424-45.2012.8.26.0198, rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 13.3.2019). 

Assim sendo, não havendo concorrência de culpa da instituição 
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financeira, ausente a responsabilização da requerida COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – 

NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 – e nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias – CNGC, art. 

1.006 -, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se inexiste 

pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ____________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu 

o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 24 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-83.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA APARECIDA SANTOS AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000856-83.2019.8.11.0038 REQUERENTE: RAFAELA APARECIDA 

SANTOS AVILA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA ANTECIPADA E 

DANOS MORAIS proposta por RAFAELA APARECIDA SANTOS AVILA em 

face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Afasto a preliminar de ausência de interesse processual, e ainda ausência 

de pretensão resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito 

a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, 

incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. No que diz 

respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o referido 

documento não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. Passo a análise do mérito. A inteligência do artigo 6º da 

Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 

teve seu nome negativado indevidamente, haja vista, não possuir nenhum 

débito junto a requerida, desconhecendo o valor cobrado. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas 

alegar cessão de débitos. A reclamada não anexou contrato, gravação, 

ou qualquer documento capaz de comprovar a existência ou origem do 

débito, sendo a contestação estéril de prova, anexando apenas telas de 

seu sistema e documentos produzidos unilateralmente. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. Via 

de consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ante a 

inserção indevida de seu nome nos órgãos restritivos, que inviabilizaram o 

seu acesso ao crédito caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo 

irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Nessa senda, a 

sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados 

o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano 

moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da 

República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. O contexto retratado 

nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Com 

efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil despendido pela parte 

autora, na busca de uma solução amigável ao problema, o que por si só 

também caracteriza o dano moral. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar 

pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de 

acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para: - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 
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406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - DETERMINAR QUE SEJA 

EXCLUÍDO o nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes, 

relacionado ao débito objeto da presente ação. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 24 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-83.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA APARECIDA SANTOS AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000856-83.2019.8.11.0038 REQUERENTE: RAFAELA APARECIDA 

SANTOS AVILA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA ANTECIPADA E 

DANOS MORAIS proposta por RAFAELA APARECIDA SANTOS AVILA em 

face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Afasto a preliminar de ausência de interesse processual, e ainda ausência 

de pretensão resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito 

a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, 

incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. No que diz 

respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o referido 

documento não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. Passo a análise do mérito. A inteligência do artigo 6º da 

Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 

teve seu nome negativado indevidamente, haja vista, não possuir nenhum 

débito junto a requerida, desconhecendo o valor cobrado. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida, pautando-se apenas 

alegar cessão de débitos. A reclamada não anexou contrato, gravação, 

ou qualquer documento capaz de comprovar a existência ou origem do 

débito, sendo a contestação estéril de prova, anexando apenas telas de 

seu sistema e documentos produzidos unilateralmente. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. Via 

de consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ante a 

inserção indevida de seu nome nos órgãos restritivos, que inviabilizaram o 

seu acesso ao crédito caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo 

irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Nessa senda, a 

sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados 

o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano 

moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da 

República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. O contexto retratado 

nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Com 

efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil despendido pela parte 

autora, na busca de uma solução amigável ao problema, o que por si só 

também caracteriza o dano moral. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar 

pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de 

acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 
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reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para: - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - DETERMINAR QUE SEJA 

EXCLUÍDO o nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes, 

relacionado ao débito objeto da presente ação. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 24 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-81.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ GONCALVES MERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000785-81.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ANA BEATRIZ GONCALVES 

MERINO REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por ANA BEATRIZ 

GONCALVES MERINO em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Passo a análise do mérito. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega 

que teve seu nome negativado indevidamente, haja vista, não possuir 

nenhum débito junto a requerida. Apesar das argumentações trazidas pela 

parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de 

seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida, pautando-se apenas alegar inexistência de danos 

morais. Verifico que a reclamada afirma que a autora “para ingresso na 

Instituição a autora aderiu ao PMT (Parcelamento de Matrícula Tardia), que 

é concedido a aluna a possibilidade de ingressar no curso e esclarecemos 

que ao efetuar o pagamento das mensalidades iniciais apenas no final do 

curso: Assim, os valores em aberto tem vencimento para 2023, após a 

formatura da parte autora” Pois bem, a requerida anexou relatório na 

defesa onde não consta débito em aberto. Ademais, se a requerida afirma 

que a reclamante aderiu ao PMT (Parcelamento de Matrícula Tardia), e que 

os valores em aberto somente vencerão em 2023, não há justificava para 

inscrição do nome da autora. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. Via de consequência 

procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora, ante a inserção indevida de 

seu nome nos órgãos restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao 

crédito caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, 

a prova da sua ocorrência. Nessa senda, a sistemática da 

responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que responde o 

fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da 

verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados 

o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano 

moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da 

República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. O contexto retratado 

nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Com 

efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil despendido pela parte 

autora, na busca de uma solução amigável ao problema, o que por si só 

também caracteriza o dano moral. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar 

pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de 

acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto, devendo ser considerado que a 

requerida efetuou 11 registros em nome da autora, situação humilhante e 

vexatória para qualquer pessoa que tem seu nome consultado. Portanto, 

arbitro condenação em danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil 
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reais). Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para: - TORNAR 

DEFINITIVA a liminar deferida em exame sumario; - CONDENAR a 

reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente a partir do 

arbitramento em sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-81.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ GONCALVES MERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000785-81.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ANA BEATRIZ GONCALVES 

MERINO REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por ANA BEATRIZ 

GONCALVES MERINO em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Passo a análise do mérito. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega 

que teve seu nome negativado indevidamente, haja vista, não possuir 

nenhum débito junto a requerida. Apesar das argumentações trazidas pela 

parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de 

seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida, pautando-se apenas alegar inexistência de danos 

morais. Verifico que a reclamada afirma que a autora “para ingresso na 

Instituição a autora aderiu ao PMT (Parcelamento de Matrícula Tardia), que 

é concedido a aluna a possibilidade de ingressar no curso e esclarecemos 

que ao efetuar o pagamento das mensalidades iniciais apenas no final do 

curso: Assim, os valores em aberto tem vencimento para 2023, após a 

formatura da parte autora” Pois bem, a requerida anexou relatório na 

defesa onde não consta débito em aberto. Ademais, se a requerida afirma 

que a reclamante aderiu ao PMT (Parcelamento de Matrícula Tardia), e que 

os valores em aberto somente vencerão em 2023, não há justificava para 

inscrição do nome da autora. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. Via de consequência 

procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora, ante a inserção indevida de 

seu nome nos órgãos restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao 

crédito caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, 

a prova da sua ocorrência. Nessa senda, a sistemática da 

responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que responde o 

fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da 

verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados 

o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano 

moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da 

República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. O contexto retratado 

nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Com 

efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil despendido pela parte 

autora, na busca de uma solução amigável ao problema, o que por si só 

também caracteriza o dano moral. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar 

pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de 

acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto, devendo ser considerado que a 

requerida efetuou 11 registros em nome da autora, situação humilhante e 

vexatória para qualquer pessoa que tem seu nome consultado. Portanto, 

arbitro condenação em danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais). Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para: - TORNAR 

DEFINITIVA a liminar deferida em exame sumario; - CONDENAR a 

reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente a partir do 

arbitramento em sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 
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base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-17.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDE ROSSI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DIAS MAMEDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000022-17.2018.8.11.0038 REQUERENTE: GLEIDE ROSSI DA SILVA 

REQUERIDO: FABIANO DIAS MAMEDES Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - rito da Lei n. 

9.099/1995, art. 53, caput, c/c NCPC – em que, efetuada a penhora – 

penhora, avaliação e depósito - e intimado o devedor/executado para 

apresentar(em) embargos por escrito no prazo de 15 (quinze) dias - 

NCPC, art. 915 - deixou o prazo transcorrer in abis, pugnando a parte 

credora/exequente pela extinção do processo. Isso posto, DETERMINO a 

intimação da parte credora/exequente, através do(a) advogado(a), para 

esclarecer o que objetiva com esse pedido de extinção e pleitear a adoção 

de uma das alternativas do § 2º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não 

requerida a adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) 

credor(es)/exequente(s) para manifestar(em) se deseja(m) promover a 

alienação dos bens constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio 

de corretor credenciado perante a autoridade judiciária – NCPC, art. 880 e 

art. 1.004, § 4º, da CNGC. Nada requerido no prazo de 5 (cinco) dias, 

aguarde o prazo de 30 (trinta) e me volte concluso para extinção por 

eventual abandono. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 24 de março de 2020 - 21:11:01. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000597-88.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT3642-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDA SUTIL (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico devolução de Carta Precatória, a qual houve certidão 

do Oficial de Justiça no seguinte sentido: "(...) deixei de proceder à 

CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO da executada 

CARLINDA SUTIL, em razão de não haver moradores no imóvel, conforme 

informação do vizinho, Cláudio. Este declarou, ainda, que a executada 

mudou há cerca de 5 dias, não sabendo ao certo se foi para Curitiba ou 

São Paulo. CERTIFICO, ainda, que não localizei bens (...)". Diante disso, 

INTIMO a parte Exequente para indicar novo endereço da Executada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-83.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. F. (REQUERENTE)

J. M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000026-83.2020.8.11.0038 REQUERENTE: VALDERI DE FREITAS, 

JOSIANE MARTINS PEREIRA REQUERIDO: PABLO SANTOS FERRAZ Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO endereçada “AO 

JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA – MATO 

GROSSO” - NCPC, art. 319, I -, contudo foi distribuída perante o “Órgão 

julgador: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA” e 

“Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL”. Ademais, 

quando do cadastramento informou como assunto “Acessão” existir 

segredo de justiça - Segredo de justiça? SIM -, não haver justiça gratuita - 

Justiça gratuita? NÃO -, e existir “Pedido de liminar ou antecipação de 

tutela? SIM”, o que não ocorre e aparenta ter sido realizado de forma 

equivocada, pois o objetiva a condenação em alugueres e demais 

consectários decorrentes do contrato de locação, o caso não se 

enquadra nas hipóteses legais de segredo de justiça – NCPC, art. 189 -, 

há pedido expresso de gratuidade e não localizei pedido algum de tutela 

provisória de urgência liminar antecipada. Após intimada, requereu "que 

desconsidere o pedido de Tutela Antecipada e aprecie o PEDIDO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA na forma expressa na Petição Inicial, 

protocolada no evento 27973889, via de consequência, seja julgando 

procedente o pedido", nada manifestando sobre a competência. Isso posto 

e porque endereçada “AO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE 

ARAPUTANGA – MATO GROSSO” - NCPC, art. 319, I -, 

DECLARO/DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Vara Única da 

Comarca de Araputanga e DETERMINO que, intimada a parte dessa e nada 

requerido em prosseguimento ou interposto algum recurso por irresignada 

com a decisão de declínio, com as anotações e baixas, faça a 

remessa/distribuição do processo no juízo competente – Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC, art. 64, § 3º. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, com URGÊNCIA. Às providências. 

Araputanga-MT, 27 de março de 2020 - 15:02:04. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-53.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para manifestação acerca da Petição ID 31428838 - Manifestação, a qual 

a parte ré informa pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-36.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR DAMAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para manifestar-se acerca da Petição ID 31372804, a qual a parte ré 

informa pagamento da condenação.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21008 Nr: 1391-80.2010.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar ambas as partes, a fim de 

que manifestem acerca da atualização do cálculo jungido à ref.: 9, no 

prazo comum de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40108 Nr: 1328-21.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASdS, ICSdS, IS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Carlos Cezar - 

OAB:9890-B

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar os Exequentes, por meio 

de seu Advogado Dativo, para, querendo, manifestar-se nos autos, 

indicando o endereço atualizado do Executado, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54522 Nr: 2343-49.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elena Zagonel de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR GOMES DE SOUZA - 

OAB:9228/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o Requerente, por meio 

de seu Advogado constituído, via Dje, para, querendo, apresentar 

Contrarrazões ao recurso interposto pelo Requerido, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 76254 Nr: 2290-08.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Faustino dos Santos, VALDECI GOMES 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 VISTOS.Trata-se de resposta à acusação apresentada pelos acusados 

VALDECI GOMES DE OLIVEIRA e ANDRÉ FAUSTINO DOS SANTOS, por 

meio de advogado constituído (ref.29).

.Designo a data de 26.06.2020, às 18h20min, para a audiência de 

Instrução e Julgamento, oportunidade em que as testemunhas arroladas 

tempestivamente pelas partes serão ouvidas, sendo que os denunciados 

serão interrogados ao término da instrução, depois de inquiridas todas as 

testemunhas, nos termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que 

lhes seja possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.Intimem-se os 

acusados, as testemunhas de acusação e defesa, bem como a 

Defesa.Ciência ao Ministério Público.Desde já determino a expedição de 

carta precatória para interrogatório dos acusados, bem como eventuais 

testemunhas residentes em outras Comarcas.Requisite-se se 

necessário.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55924 Nr: 26-23.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONE BARBOSA DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-B

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

acusatória verberada pelo Ministério Público Estadual em face de Jhone 

Barbosa Damaceno, para CONDENAR o réu, já qualificado, nas penas do 

crime definido no art. 155, caput do Código Penal, ABSOLVENDO-O da 

imputação do crime delineado no art. 180, caput do CP, por não haver 

tipicidade material, e passo a aplicar a reprimenda estatal que vai 

esmiuçada a seguir:

(...)

Desse modo, aplico a causa de aumento, elevando a pena em mais 1/3, 

encontrando, assim, uma reprimenda final no montante de 1 ano, 5 meses 

e 23 dias de reclusão e 20 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo, 

ante a inexistência de indicação segura da condição econômica do 

condenado.

REGIME INICIAL

 Passando à questão da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, 

não encontro causas a justificar a não incidência da regra do art. 33, § 2º, 

c, razão porque fixo o regime inicial aberto.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

 Tendo em vista que o réu preenche as condições objetivas e subjetivas 

previstas no artigo 44 e seguintes do Código Penal, aplico a substituição 

da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito (art. 44, § 2º, 2ª 

parte, CP), a qual deverá ser fixada pelo juízo da execução penal por 
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ocasião da audiência admonitória, sem prejuízo da sanção pecuniária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76254 Nr: 2290-08.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Faustino dos Santos, VALDECI GOMES 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 Intimação da advogada constituída da audiência designada na ref. 43.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57052 Nr: 691-39.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LANDE BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE ARIPUANÃ/MT - SISPUMA, EVALDO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14462-B

 Autos nº 691-39.2015.811.0088

Código: 57057

Requerente: Joseb Lande Bispo

Requerido: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Aripuanã/MT

Requerido: Evaldo Brito

 VISTOS.

Trata-se de ação anulatória de ata de assembleia e de registro público, 

proposta por Joseb Lande Bispo, em face do Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais de Aripuanã/MT – SISPUMA e Evaldo Brito, objetivando 

a declaração de nulidade da ata registrada no Cartório do 2º Serviço 

Notarial e Registral de Aripuanã na data de 07 de maio de 2015, sob o nº 

034, livro 003, folhas 049 para que não produza seus efeitos.

Compulsando aos autos, vislumbro que a audiência de instrução 

designada de Ref. 45, foi cancelada (ref.73), encontrando-se pendente de 

realização.

 Portando, designo audiência de instrução para a data de 23 de julho de 

2020 ás 18:15 min, cabendo aos advogados das partes informarem ou 

intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da 

audiência designada, sendo a intimação por via judicial opção residual, 

quando comprovado que a tentativa do advogado foi frustrada (art. 455, 

§4º, inciso I, CPC).

Advirto, ainda, que inércia dos advogados em relação à comunicação das 

testemunhas implicará na desistência de suas inquirições (art. 455, §3º, 

CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo para 

realização da solenidade designada.

Ciência ao Parquet.

 Às providências.

 Aripuanã/MT, 23 de abril de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito em Designação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57506 Nr: 947-79.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAOS COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Diga-se, ainda, que na esteira da Sumula n. 381 do STJ, ao julgador é 

vedado conhecer de nulidade ou abusividade de cláusula contratual de 

ofício, tratando-se de ônus do executado a obrigação de indicar, de forma 

precisa, qual seria a nulidade ou abusividade atacada e nada disso bveio 

a lume.

Neste diapasão, indefiro o pedido de prova pericial contábil feito pela 

requerida, pois entendo ser impertinente e dispensável para chegar à 

conclusão a respeito da legalidade ou não da incidência da capitalização 

das taxas e juros do suposto contrato de abertura de credito.

Por fim, intime-se as partes para que apresentem alegações finais nos 

termos do artigo 364 do CPC.

Empós, conclusos os autos para sentença.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-77.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010112-77.2016.8.11.0088. REQUERENTE: FABIO FERNANDES 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT VISTOS. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Diretamente ao ponto, conforme se dessume dos documentos carreados 

aos autos, a parte demandada pagou o valor integral da condenação 

voluntariamente (id. 21509434), em seguida, manifestou-se o autor 

postulando pelo levantamento dos valores depositados em Juízo e após o 

arquivamento dos autos (id. 31450637). Por tais razões, em face do 

adimplemento integral do valor da condenação, a extinção do feito é 

medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o 

que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Considerando que o deposito foi realizado de forma 

voluntária pela devedora, expeça-se alvará em favor do autor nos moldes 

requeridos na petição de id. 31450637, independentemente do trânsito em 

julgado da presente decisão. Oportunamente, certifique-se o transito em 

julgado desta decisão, realizando a escrivania as anotações e baixa de 

estilo para arquivamento do feito, consoante dispõe o Provimento n. 

20/2007/CGJ-MT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Aripuanã/MT, dia 23 

de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-34.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ADILA SOMBRA PERRUT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010089-34.2016.8.11.0088. REQUERENTE: ADILA SOMBRA PERRUT 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. VISTOS. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme se 

dessume da análise dos documentos carreados aos autos, a parte 

demandada pagou o valor da condenação de forma voluntaria (id. 

31313602), em consequência, manifestou-se a autora postulando pelo 

levantamento dos valores depositados em Juízo (id. 31450640). Por tais 

razões, em face do adimplemento integral do valor da condenação, a 

extinção do feito é medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos 
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autos consta, JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO 

DO MÉRITO, o que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil. Considerando que o deposito da 

condenação foi realizado de forma voluntária pela devedora, expeça-se 

alvará em favor da autora nos moldes requeridos na petição de id. 

31450640, independentemente do trânsito em julgado da presente decisão. 

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o Provimento n. 20/2007/CGJ-MT. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Aripuanã/MT, 23 de abril de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito em Designação

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000541-63.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA AMONDIK RIKBAKTATSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DESPACHO Processo: 1000541-63.2019.8.11.0100. 

AUTOR(A): ANGELINA AMONDIK RIKBAKTATSA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato 

do mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, em 

caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena 

de preclusão. Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as 

partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa 

que visa concretizar a duração razoável do processo e a economia 

processual. Certifique-se a tempestividade das petições. Após, voltem-me 

os autos conclusos. BRASNORTE, 24 de abril de 2020. Daiane Marilyn Vaz 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 17151 Nr: 1066-53.2005.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH SOLER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Compulsando os autos, verifica-se que o cálculo apresentado pela 

contadoria às fls. 245/246, não obedece a taxa de juros determinada pelo 

r. Acordão de fl. 170/213.

Diante disso, DETERMINO a remessa dos autos à Contadora Judicial, para 

computar os valores segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

conforme r. Acórdão.

Ressalto, ainda, que a nobre Servidora deverá observar a data inicial de 

16/07/2007 (DIB) e a data final sendo 15/08/2013 (data imediatamente 

anterior à DIP), em razão da implantação do benefício já ter ocorrido.

Com a juntada dos novos cálculos, intimem-se as partes para 

manifestação e após, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 17262 Nr: 1191-21.2005.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDI RASCH DRESCH, HUGO CARLOS DRESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROCURADORA FEDERAL/INSS - OAB:3.833

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o cálculo apresentado pela 

contadoria às fls. 188, não obedece à taxa de juros determinada pelo r. 

Acórdão de fl. 126/141.

Diante disso, DETERMINO a remessa dos autos à Contadora Judicial, para 

computar os valores segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

conforme r. Acórdão.

Ressalto, ainda, que a nobre Servidora deverá observar a data inicial de 

26/08/2005 (DIB) e a data final sendo 24/11/2007 (data imediatamente 

anterior à DIP), em razão da implantação do benefício já ter ocorrido.

Com a juntada dos novos cálculos, intimem-se as partes para 

manifestação em 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 23715 Nr: 1416-02.2009.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROTILDES DE OLIVEIRA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PROCURADOR

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em ação previdenciária que julgou 

procedente o pedido de pensão por morte à parte autora, confirmado pelo 

acórdão de fls. 109/125.

A parte executada foi devidamente citada, nos termos do artigo 534 do 

Código de Processo Civil.

Destarte, conforme verifica-se no sistema Apólo, o procurador do INSS 

retirou os autos em carga dia 15.09.2016 e devolveu os autos dia 

03.10.2016, sem nenhuma manifestação, deixando, desta forma, 

transcorrer o prazo para impugnação.

Aportou petição da parte exequente, requerendo a expedição de 

precatório, haja vista que a parte executada nada requereu (fl. 133).

Posteriormente, em 28.08.2017, a parte executada juntou impugnação à 

execução.

A parte exequente se manifestou acerca da impugnação à execução (fls. 

146/157), e requereu, preliminarmente, que seja rejeitada a impugnação ao 

cumprimento de sentença, mormente pelo fato de ser absolutamente 

intempestiva.

Assim, considerando a data de ciência do pedido de cumprimento de 

sentença pela parte executada, resta intempestiva a impugnação 

apresentada, pelo que deixo de conhece-la.

Assim, considerando os cálculos apresentados pela parte exequente às 

fls. 129/131, HOMOLOGO-O para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO procedente o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Preclusas as vias recursais, expeça-se o competente RPV/Precatório, 

conforme planilha de cálculo atrelada às fls. 129/131.

Após, expeçam-se os respectivos alvarás de levantamento, observando 

os poderes constantes da procuração outorgada ao(s) advogado(s).

Intime-se pessoalmente a parte autora do alvará expedido, ou havendo a 

comprovação do pagamento do respectivo alvará e em nada mais sendo 
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requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 25548 Nr: 335-47.2011.811.0100

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTINA VIEIRA DE LIMEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espicalquis Maschio 

- OAB:MT / 9.118-B

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Albertina Vieira de 

Limeis. Compulsando o processo, verifica-se que os embargos à 

execução opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em 

desfavor de Albertina Vieira de Limeis foram julgados improcedentes, 

sendo a sentença confirmada pelo acórdão de fls. 45/53.

A parte executada, devidamente citada, nos termos do artigo 535 do 

Código de Processo Civil, deixou decorrer in albis o prazo, conforme 

certidão de fl. 60.

Assim, considerando que a parte executada não se manifestou em 

relação aos cálculos apresentados pela parte exequente (fl. 58), estamos 

diante da concordância tácita.

É o breve relato. Fundamento e decido.

 Considerando que as partes concordaram com os cálculos apresentados 

à fl. 58, HOMOLOGO-O para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO procedente o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Preclusas as vias recursais, expeça-se o competente RPV/Precatório, 

conforme planilha de cálculo atrelada à fl. 58.

Após, expeça-se o respectivo alvará de levantamento, observando os 

poderes constantes da procuração outorgada ao(s) advogado(s).

Intime-se pessoalmente a parte autora do alvará expedido, ou havendo a 

comprovação do pagamento do respectivo alvará e em nada mais sendo 

requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67847 Nr: 2921-47.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 3. DISPOSITIVO:

Posto isso, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão contida na denúncia 

para o fim de:

 a) DESCLASSIFICAR a capitulação da denúncia que se refere ao artigo 

157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código penal, para dar-lhe a 

definição jurídica do artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do 

Código Penal, com fundamento no artigo 383, do Código de Processo 

Penal;

b) ABSOLVER o réu CESAR GOMES DA SILVA pela prática dos crimes 

previstos no artigo 155, caput, c/c §1º e com o artigo 14, inciso II, por duas 

vezes, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.

DEIXO DE CONDENAR, ainda, o réu ao pagamento das despesas 

processuais, ante a hipossuficiência declarada, nos termos do art. 804 do 

Código de Processo Penal.

(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 20159 Nr: 844-17.2007.811.0100

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODERJAN & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO, CRISTINA 

VALÉRIA DE ALBUQUERQUE GOMES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAJÁ RESENDE DE LACERDA - 

OAB:11987, Rubens Rodrigues Miranda Junior - OAB:18778, Wilson 

Haddad Rodrigues - OAB:16794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Doroteu Trentini Zimiani - 

OAB:18804/PR, Valdecir Pagani - OAB:16783

 É o relatório.Primeiramente, determino que o Sr. Gestor Judiciário 

certifique a razão da desordem das fls. 376 (Volume II) e seguintes, 

reorganizando o feito.Advirto, o Gestor Judiciário e toda a Secretaria da 

Vara Única que os autos devem ser manuseados com cuidado e cautela; 

da mesma sorte, deve haver conferência quando da devolução dos autos 

pelas partes e pelo Ministério Público, sob pena de responsabilidade. No 

mais, conforme decisão anterior, reitero a determinação para que a 

secretaria certifique sobre a apresentação de alegações finais por todas 

as partes e sobre o retorno de todas as cartas precatórias expedidas. Ao 

mesmo tempo, vistas ao Ministério Público ante a alegação de suposto 

crime ambiental (fls. 3915/3917), com prazo de 15 (quinze) dias.Por fim, 

voltem-me os autos conclusos quando estiverem em ordem, para análise 

do pedido de substituição do depositário, bem como prolação de 

sentença.Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 20415 Nr: 1099-72.2007.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

Procuradora Federal - OAB:1553487

 Compulsando os autos, verifica-se que o cálculo apresentado pela 

contadoria às fls. 212, não obedece à taxa de juros determinada pelo r. 

Acórdão de fl.141/186.

Diante disso, DETERMINO a remessa dos autos à Contadora Judicial, para 

computar os valores segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

conforme r.Acórdão.

Ressalto, ainda, que a nobre Servidora deverá observar a data inicial de 

13/11/2005 (DIB) e a data final sendo 01/06/2007 (data imediatamente 

anterior à DIP), em razão da implantação do benefício já ter ocorrido.

Com a juntada dos novos cálculos, intimem-se as partes para 

manifestação e após, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 17150 Nr: 1065-68.2005.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA ALBERTO DE JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Compulsando os autos, verifica-se que o cálculo apresentado pela 

contadoria às fls. 245/246, não obedece à taxa de juros determinada pelo 

r. Acórdão de fl. 170/213.

Diante disso, DETERMINO a remessa dos autos à Contadora Judicial, para 

computar os valores segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

conforme r.Acórdão.

Ressalto, ainda, que a nobre Servidora deverá observar a data inicial de 

16/07/2007 (DIB) e a data final sendo 15/08/2013 (data imediatamente 

anterior à DIP), em razão da implantação do benefício já ter ocorrido.
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Com a juntada dos novos cálculos, intimem-se as partes para 

manifestação e após, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62268 Nr: 1855-66.2016.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:MT 21.907, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:MT 11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATISA MAIARA DE AZEVEDO 

- OAB:24.312/B

 (...) JULGO PALCIALMENTE O MÉRITO da inicial, DECRETANDO o divórcio 

entre Marcelo Neumann de Oliveira e Thayamara Cristina Ritzel. No mais, 

com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o mandado de averbação, 

acompanhado dos documentos necessários ao Ofício do Registro Civil 

competente.Por fim, acolho o parecer ministerial retro e, para tanto, sem 

prejuízo de eventual julgamento imediato do mérito, intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem se pretendem a 

produção de outras provas ou ratifiquem as já informadas, indicando, em 

caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena 

de preclusão.Após, voltem-me conclusos para a designação de audiência 

de Instrução e Julgamento.Intimem-se. Cumpra-se, realizando e expedindo 

o necessário.As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65613 Nr: 1459-55.2017.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIDO LIMA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neucilene Souza da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHAES FILHO - OAB:MT 14.425, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:MT 18.322, LUCAS MOREIRA MILHOMEM - OAB:MT 21.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS DOS SANTOS DINIZ 

EILERT - OAB:35730

 Vistos, etc.

Em face da decisão de ref. 113, a parte requerida opôs embargos de 

declaração, ante o argumento de ocorrência de omissão na decisão, vez 

que a decisão não condenou a parte requerente (embargado) em 

honorários advocatícios.

O recurso foi interposto tempestivamente, merecendo ser conhecido.

 Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise 

do mérito.

Decido.

Com efeito, os argumentos expostos pelo embargante merecem 

acolhimento.

Isso porque a decisão realmente não condenou o requerente (embargado) 

em honorários advocatícios.

Assim, acolho os embargos e altero a decisão nos seguintes termos: 

“Condeno o requerente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% 

do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.”

Isto posto, conheço os embargos de declaração e, no mérito dou-lhes 

PROVIMENTO, na forma acima exposta.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59126 Nr: 238-71.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, KSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:MT 21.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADIELE PERES DE SOUZA - 

OAB:18424/O

 (...).Desta forma, sem prejuízo de eventual julgamento imediato do mérito, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem 

se pretendem a produção de outras provas, indicando, em caso positivo, a 

PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena de preclusão.No 

mais, oficie-se à equipe multidisciplinar, para que realize estudo 

psicossocial, na residência da adolescente, a fim de averiguar possível 

condutas/comportamentos inapropriados, bem como envolvimento da 

adolescente com substância entorpecente, no prazo de 20 (vinte) dias, 

devendo trazer aos autos o relatório.Com o aporte do relatório, abra-se 

vistas ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se.Diligências 

necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78120 Nr: 1530-86.2019.811.0100

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Vistos, etc.

Trata-se de procedimento de medidas protetivas requeridas por Rejane 

Teresinha Berns.

As medidas protetivas foram concedidas por este Juízo em 07/08/2019 

(ref. 11), sendo as partes devidamente intimadas (ref. 14).

O suposto ofensor, por intermédio de advogado, peticionou à ref. 22, 

requerendo a intimação da vítima para conceder /autorizar a convivência 

ou visita dos filhos menores.

Ato contínuo, a defesa técnica do indiciado, juntou pedido de revogação 

das medidas protetivas, juntando declaração da vítima, afirmando não 

possuir interessa na manutenção.

Instado a se manifestar, o Ministério Público informou que foi instaurado 

uma ação de medida de proteção (código 79525), a fim de apurar os fatos 

narrados pela vítima, quando do requerimento das medidas, o qual 

aguarda a realização da audiência, pugnando pelo aguarda da referida 

audiência, ocasião em que a vítima poderá se retratar expressamente (ref. 

30).

É o relatório. Decido.

Inicialmente, analisando os autos, verifico que as medidas concedidas, 

não abrangeram os filhos em comum, se limitando apenas à vítima. Além 

disso, as medidas foram concedidas há mais de 06 (seis) meses, e, 

considerando a declaração da vítima, informando não ter mais interesse, 

não há falar em retratação em audiência.

Destarte, revogo as medidas protetivas outrora concedidas, e, 

consequentemente, determino o seu arquivamento com as baixas e 

anotações de praxe, observado o disposto na Instrução Normativa nº 2 de 

2020 da CGJ.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com anotação de urgência. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80967 Nr: 310-19.2020.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO SOARES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 (...) Designo a data de 24 de junho de 2020, às 13h30min para a audiência 

de Instrução e Julgamento, oportunidade em que as testemunhas 

arroladas tempestivamente pelas partes serão ouvidas, sendo que o 

denunciado será interrogado ao término da instrução, depois de inquiridas 

todas as testemunhas, nos termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, 

para que lhe seja possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.Consigno 

que caso a testemunha resida na Comarca de Colniza/MT, deverá a 

secretaria observar o ofício nº 113/2020, agendando junto ao gabinete e, 

ao mesmo tempo, com a secretaria da vara de Colniza/MT data e hora para 
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que a(o) referida(o) inquirição/interrogatório seja realizada(o) por 

videoconferência, devendo intimar o Ministério Público e a Defesa para o 

ato.De mais a mais, determino a expedição de carta precatória para 

inquirição das testemunhas residentes nas demais Comarcas, caso 

necessário.Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Demais 

diligências necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 81151 Nr: 397-72.2020.811.0100

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Brasnorte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, JOSE 

DINO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Diante do exposto, em consonância com parecer ministerial, e nos termos 

do artigo 282, § 5º, do Código de Processo Penal, REVOGO a medida 

cautelar da imposição ao uso de monitoramento eletrônico aplicada aos 

investigados José Dino Gonçalves de Oliveira e Lindomar Gonçalves de 

Oliveira, e APLICO as seguintes medidas cautelares:a) proibição dos 

representados de se aproximarem das ofendidas em distância inferior a 

200 (duzentos) metros;b) proibição dos representados entrarem em 

contato com as ofendidas, por qualquer meio de comunicação;c) Proibição 

de se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação ao Juízo.De mais a 

mais, mantenho inalteradas as demais deliberações da decisão de fls. 

36/39.Advirto os acusados acerca da necessidade de comunicação sobre 

eventual mudança de endereço, bem como que, em não sendo 

localizados, suas prisões preventivas poderão ser decretadas durante a 

tramitação do processo, consoante inteligência do artigo 311 do Código de 

Processo Penal.Por fim, remetam-se estes autos à autoridade policial, 

conforme requerido pelo Ministério Público às fls. 87/88.Ciência ao 

Ministério Público.Após as diligências necessárias, arquive-se com as 

baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74030 Nr: 2832-87.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO JUNIOR DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 INTIMAÇÃO DO RÉU, na pessoa de seu advogado, Dr. Tiago Jose Lipsch, 

OAB/O 23383, para apresentar razões ao recurso de apelação interposto 

pelo réu na ref: 121, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56031 Nr: 295-26.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO HERNANDES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885, Gilson Teixeira Campos - OAB:MT 7.591, 

Thallytta de Oliveira Seifert - OAB:OAB/MT 18.293

 INTIMAÇÃO DO RÉU, na pessoa de seu advogado, da parte dispositiva da 

sentença a seguir transcrita: ". III – DISPOSITIVO Isso posto, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu GILBERTO HERNANDES GARCIA, com 

fulcro no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. V, art. 110 §1º, todos do Código 

Penal, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 14, da Lei 

10.826/03. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sem custas. Transitada em 

julgado, certifique-se. Após, arquivem-se. Cumpram-se as disposições 

pertinentes da CNGC."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-63.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RICARDO RANHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG CAR SOM E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1000153-63.2019.8.11.0100 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ANTONIO RICARDO RANHER Endereço: Rua Colômbia, s/n, Parque 

das Nações, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BIG CAR SOM E ACESSORIOS LTDA - ME Endereço: Avenida Osmar 

Demeneck, 750, Setor Industrial, ARIPUANÃ - MT - CEP: 78325-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Brasnorte Data: 26/04/2019 Hora: 14:15 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 18 de março de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Processo Número: 8010234-20.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DOS SANTOS GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 

Processo nº 8010234-20.2017.8.11.0100 REQUERENTE: ALESSANDRO 

DOS SANTOS GOES REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Depois de detido 

exame dos autos, chego à conclusão de que o pedido liminar para que a 

parte requerida se abstenha de proceder à restrição em cadastro de 

devedores realizado em nome da parte reclamante, deve ser deferido. É 

que a documentação apresentada denuncia, nessa fase liminar, que não 

há motivo justo para a inscrição cadastral. Quanto ao risco de prejuízo à 

parte requerente, é patente na medida em que, hodiernamente, a figuração 

em lista de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, implica 

imediata restrição comercial do negativado, razão porque, enquanto 

pendente a discussão em torno de determinado débito apontado pelo 

credor, deve-se manter positiva a ficha cadastral do devedor, sob pena 

de prejuízos irreparáveis. Assim é a orientação jurisprudencial conforme 

jurisprudência a seguir, vejamos: "AGRAVO DE INSTRUMENTO- 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO MODIFICADA PARA 

EXCLUSÃO DE NOME DO DEVEDOR DO SERASA E DO SPC DISCUSSÃO 

JUDICIAL DO DÉBITO- POSSIBILIDADE- EVIDÊNCIA DE PREJUÍZO- 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR- RECURSO 

IMPROVIDO. Há possibilidade de, em sede de embargos declaratórios, 

atribuir-se efeito modificativo, visando à exclusão de nome da empresa 

devedora do SERASA e SPC, evitando-lhe a ocorrência de prejuízos, 

considerando, ainda, a pendência de relação litigiosa de discussão do 

débito. Segundo precedentes doutrinários e jurisprudenciais, aplica-se às 

instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/90)." Ademais, a parte requerente encontra-se de boa-fé, uma vez 

que requereu a consignação em pagamento dos valores devidos no 

contrato em que figura como avalista, de modo que não vislumbro qualquer 

risco de prejuízo financeiro à parte requerida nesta primeira análise. Ante 

o exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR para o fim de determinar que: 1) 

a parte requerida se abstenha de promover a inclusão do nome do 

requerente nos cadastros de restrição ao crédito e/ou nos cartórios de 

protesto apenas no que concerne aos débitos discutidos nestes autos, ou 

no caso de já ter efetivado a negativação, proceder na exclusão do nome 

do requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária por 

descumprimento no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, até o 

limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 2) a parte requerente deposite 

imediatamente em juízo, à título de consignação em pagamento, a quantia 

devida referente as parcelas em aberto e as demais subsequentes nas 

datas de seus vencimentos, sob pena de indeferimento da medida liminar. 

DETERMINO a inversão do ônus da prova nos presentes autos, visto que 

caracterizada a relação de consumo e que estão preenchidos os 

requisitos do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII do CDC). 

CONCEDO o benefício da justiça gratuita, dado o estado de pobreza 

comprovado pela requerente por meio de declaração de hipossuficiência 

(art. 98 do NCPC). INTIMEM-SE as partes acerca do necessário 

cumprimento da ordem judicial, bem como para comparecerem à audiência 

de conciliação agendada, fazendo-se as advertências contidas no § 1.º 

do art. 18 CDC, bem como dos Enunciados 20, 53 e 78 do FONAJE. 

CITE-SE a reclamada para, querendo, e, no prazo legal, apresentar 

contestação, com as advertências de eventual revelia. CUMPRA-SE 

servido a cópia da presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta). BRASNORTE, 26 de julho de 

2017. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-32.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOIS AMIGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINO DANIELLI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000308-32.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:DOIS AMIGOS 

COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI POLO PASSIVO: CLAUDINO DANIELLI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte 

Data: 05/06/2020 Hora: 16:15 , no endereço: RUA CURITIBA, 1080, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-15.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1000098-15.2019.8.11.0100 Valor da causa: R$ 19.110,82 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MANOEL DE OLIVEIRA 

BASTOS Endereço: RUA D1, 29, POR DO SOL, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Brasnorte Data: 05/04/2019 Hora: 12:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 14 de fevereiro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-17.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOIS AMIGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON BARANGON (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000309-17.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:DOIS AMIGOS 

COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI POLO PASSIVO: ELSON BARANGON 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte 

Data: 05/06/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA CURITIBA, 1080, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-02.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOIS AMIGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CIRILO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000310-02.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:DOIS AMIGOS 

COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI POLO PASSIVO: MARCIO CIRILO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte 

Data: 05/06/2020 Hora: 16:45 , no endereço: RUA CURITIBA, 1080, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-84.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOIS AMIGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOS SANTOS BRANDÃO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000311-84.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:DOIS AMIGOS 

COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI POLO PASSIVO: MARIA DOS 

SANTOS BRANDÃO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Brasnorte Data: 05/06/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 . 24 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000183-34.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DE PAULA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, impulsiono estes autos para que se proceda, via matéria de 

imprensa, a intimação da parte autora para efetuar o pagamento do 

complemento da diligência do(a) oficial(a) de justiça, considerando que a 

diligência é para a Região do Morro do Funil, conforme ato ordinatório de ID 

30469616. CAMPINÁPOLIS, 24 de abril de 2020. PAULO EDUARDO 

MATTOS DINIZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor 

União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18819 Nr: 392-11.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA DE ARAUJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO que nesta data foi aportado aos autos oficios 

informando depósito dos valores referente as requisições de pagamento 

endereçadas ao TRF 1ª Região, CONSIDERANDO que não há informação 

no encarte sobre dados bancários para levantamento desses valores, 

IMPULSIONO os autos, para intimar a parte exequente a informar dados 

bancários (CPF, Banco, nº agencia bancária, nº de conta), no prazo de 10 

dias, para expedição respectivo alvará judicial.

(observação: Diante da situação enfrentada para conter o avanço da 

pandemia do virus COVID19, caso o patrono da parte não disponha de 

acesso ao sistema PEA, poderá encaminhar a petição assinada e 

digitalizada para o email da Secretaria: campinapolis.1vara@tjmt.jus.br, ou 

após o protocolo da petição via PEA, também poderá contactar esta 

unidade para avisar sobre o protocolo através da referida caixa de 

correspondência virtual.)

Comarca de Cláudia

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000213-96.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO FABIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 530 de 678



Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CLÁUDIA VARA ÚNICA DE CLÁUDIA Av. Gaspar Dutra, Quadra P3, 

Centro, Cláudia - MT - CEP: 78540-000 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

56/2007-CGJ/MT, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo legal. 

Cláudia/MT, 24/04/2020. (Assinado Digitalmente) Analista/Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela CNGC-GJ/TJ-MT

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000218-21.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

RITA ROSALHIA DE OLIVEIRA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CLÁUDIA VARA ÚNICA DE CLÁUDIA Av. Gaspar Dutra, Quadra P3, 

Centro, Cláudia - MT - CEP: 78540-000 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

56/2007-CGJ/MT, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo legal. 

Cláudia/MT, 24/04/2020. (Assinado Digitalmente) Analista/Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela CNGC-GJ/TJ-MT

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000176-06.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

GEMA ANDERLE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO MACHADO OAB - MT11701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância 

para o deslinde da demanda, sob pena de indeferimento. 2. Após, 

conclusos para saneamento do feito ou sentença. Cláudia, 24 de abril de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51906 Nr: 1285-24.2009.811.0101

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSÉ SUZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007/CGJMT, 

impulsiono estes autos a fim de abrir vista a parte autora para 

manifestar-se apresentando os documentos solicitados pela PGE ás fls. 

92/93, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000774-57.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

APARECIDA JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

PEDRO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE DANIEL DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

LENICIDA JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

ESTELINA TINA DA SILVA (ESPÓLIO)

MARIA JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

MARLENE JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA DANIEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

GERALDO EUSTAQUIO DE CARVALHO (REU)

ACRISIA AUGUSTA DE CARVALHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Autos 1000774-57.2019.8.11.0101 Ação anulatória de contrato de compra 

e venda c/c indenização por danos morais c/ pedido de tutela cautelar em 

caráter de urgência Requerentes: JOSÉ DANIEL DA SILVA FILHO e outros 

Requeridos: ACRISIA AUGUSTA DE CARVALHO e outros Vistos. 1. 

Trata-se de Ação anulatória de contrato de compra e venda c/c 

indenização por danos morais c/ pedido de tutela cautelar em caráter de 

urgência formulada por JOSÉ DANIEL DA SILVA FILHO e outros em 

desfavor de ACRISIA AUGUSTA DE CARVALHO e outros, em que requer, 

em sede de cognição sumária, a suspensão da matrícula 13.599 do CRI de 

Chapada dos Guimarães/MT e oficiar a 1ª Vara Federal da Subseção 

Judiciária de Sinop, nos autos n. 1000598-31.2-17.4.01.3603, ação de 

desapropriação, até a resolução da demanda. Para tanto, alegam em 

apertada síntese, que seus pais, Srs. José Daniel da Silva e Estelina Tina 

da Silva foram proprietários do imóvel, e após seus falecimentos, a posse 

foi transferida aos autores. Sustentam que tomaram conhecimento da 

averbação de escritura de compra e venda na matrícula do imóvel, sendo 

que seus genitores não realizaram tal negócio jurídico. Alegam que houve 

falsificação na escritura pública de compra e venda, em favor dos 

Requeridos, lavrada em 31.07.2006. Informam ainda que em 03.03.2017, 

os Requeridos emitiram declaração pública, informando que não adquiriram 

o imóvel, tratando a escritura de compra e venda de documento falso, 

sendo que por conta disso, outorgaram procuração para a Sra. Micheli 

Cristina da Silva, a fim de promover o cancelamento do registro 

fraudulento. Narram que por razões desconhecidas, nos autos de 

desapropriação em trâmite na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de 

Sinop, nos autos n. 1000598-31.2-17.4.01.3603, afirmaram que são os 

legítimos proprietários do imóvel, contrariando a declaração emitida, e que 

sofreram coação para assinarem tal documento. Juntaram documentos 

com a inicial. Determinada a emenda à inicial e comprovação de 

hipossuficiência, a parte autora apresentou declarações de pobreza e 

laudo técnico, constando o imóvel nesta Comarca. DECIDO. A antecipação 

dos efeitos da tutela, hoje prevista no artigo 303 do Código de Processo 

Civil, é uma espécie de tutela de urgência, devendo ser concedida 

“quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da 

norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: “fumus boni iuris”, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o “periculum in 

mora”, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 
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alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela, verifico que estão presentes os pressupostos 

acima citados. Analisando a certidão de casamento apresentada ao 

Cartório para a confecção da escritura pública de compra e venda, 

supostamente fraudulenta, denota-se que tal documento é falso, eis que 

difere da certidão de casamento dos genitores dos autores. Ainda, a parte 

autora comprovou o pagamento de impostos relativos ao imóvel, o que faz 

crer que agiu como sendo proprietário. De outro lado, já há garantia real 

sobre o bem, realizada hipoteca dois meses após o registro da escritura 

de compra e venda e sem notícia de adimplemento do débito. Assim, 

melhor e mais prudente bloquea as matrículas até para resguardar 

eventuais direitos de terceiros que possam adquirir tais bens ou o credor 

em caso de hipoteca, e também para evitar novas garantias reais. Assim, 

presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência, a sua 

concessão é a medida que se impõe. Demais disso, salienta-se que a 

concessão da tutela de urgência não causará prejuízos aos requeridos, 

bem como poderá ser revertida caso haja comprovação diversa no 

decorrer da instrução processual. Ante o exposto, DEFIRO a tutela 

provisória de urgência, em caráter antecipatório, para o fim de determinar 

o bloqueio da matrícula 13.599 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT , até 

ulterior decisão em contrário. Oficie-se o 1º Ofício Extrajudicial de 

Chapada dos Guimarães/MT para dar cumprimento a esta decisão, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Considerando que está em trâmite na 1ª Vara 

Federal da Subseção Judiciária de Sinop, nos autos n. 

1000598-31.2-17.4.01.3603 (ação de desapropriação), oficie-se tal Juízo 

sobre a presente decisão. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 2. 

Tendo em vista o desinteresse da parte autora em conciliar, deixo de 

designar audiência de conciliação. 3. CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação (art. 335, inciso III). 4. Havendo na 

contestação fato impeditivo, modificativo ou extintivo, intime-se a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

350 c/c art. 186, ambos do NCPC). 5. Diligências necessárias. Cláudia, 24 

de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000177-88.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA CHIAMOLERA GALLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR BARCELLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DA CUNHA OAB - SP99345 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 17/12/2019 Hora: 

13:20, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000124-44.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia: 19/03/2019 Hora: 

15:10 , na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000165-11.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia: 16/04/2019 Hora: 

14:50 , na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000086-95.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA LELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia: 16/04/2019 Hora: 

15:10 , na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000010-71.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SOKOLOVSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia: 23/04/2019 Hora: 

14:30 , na sede deste Juizado Especial. Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000139-13.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE MOMOLI LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia: 23/04/2019 Hora: 

14:10 , na sede deste Juizado Especial. Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010006-52.2011.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE RISSI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE RODRIGUES FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Tendo em vista que, em consulta aos sistemas disponíveis do 

Juízo, o endereço permanece o mesmo: Rua das Dracenas, 565 ou 619, 

Jardim das Palmeiras, Sinop/MT, CEP 78552-015, determino que seja 

expedida citação e intimação por carta precatória. 2. Assim, paute-se 

nova audiência de conciliação, com citação e intimação da Requerida por 

meio de oficial de justiça, constando na missiva o número de telefone da 

mesma. 3. Int. Cláudia, 24 de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-65.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JACOMO FERREIRA GERMIGNANI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. A fim de apurar os fatos, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de julho de 2020, às 10:00 horas. 2. Ficam as 

partes advertidas que deverão comparecer pessoalmente sob pena de 

arquivamento ou revelia, bem como de que poderão trazer até três (03) 

testemunhas (art. 34 da Lei n. 9099/95) e demais provas que entenderem 

necessárias. Em não sendo possível as partes trazerem consigo as 

testemunhas, podem requerer, com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias da audiência, a intimação das mesmas pela Secretaria. 3. Diligências 

necessárias. Cláudia, 24 de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010133-24.2010.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA PANTANAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Cumpra-se a decisão que determinou o cumprimento de 

sentença no endereço anexo a esta decisão. 2. Diligências necessárias. 

Cláudia, 24 de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000078-89.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 27/11/2017 às 15:30 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000143-84.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 14/12/2017 às 15:10 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-85.2012.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

S.F.S.DALLA COSTA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

OSMAR DOS SANTOS BORGES OAB - MT16648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. AUTOMOTIVE COMERCIO E AUTO PECAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. 1 Recebo o recurso interposto apenas no efeito devolutivo (artigo 

43 da Lei n° 9.099/95). 2 Intime-se o recorrido para responder em dez dias 

(art. 42, § 2° da Lei n° 9.099/95). 3 Após, com ou sem resposta, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. 4 Diligências Necessárias. 

Cláudia, 27 de março de 2017. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-39.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMA DE LIMA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS RUIZ OAB - MT0016558A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para a parte autora 

comprovar sua ausência na audiência de conciliação realizada, de forma 

justificada. 2. Após, conclusos para análise da justificativa. 3. Int. Cláudia, 

24 de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010113-91.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON JOSE SOKOLOVSKI EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Intime-se a parte autora para querendo apresentar manifestação 

acerca da impugnação apresentada pelo Requerido, no prazo de 15 

(quinze) dias. 2. Após, conclusos para decisão. Cláudia, 24 de abril de 
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2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000195-80.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEVANIA BARBON ANDERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Autos n. 1000195-80.2017.811.0101 Ação de indenização por danos 

morais por utilização indevida de imagem c/c pedido de tutela antecipada 

Requerente: CLAUDEVÂNIA BARBON ANDERLE Requerido: SINDICATO 

DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO – SINTEP-MT Vistos. 

SENTENÇA I – RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de indenização por 

danos morais por utilização indevida de imagem com pedido de tutela 

antecipada formulada por CLAUDEVÂNIA BARBON ANDERLE em face do 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO – SINTEP-MT, 

onde alegou ser servidora pública municipal, ocupando o cargo de 

Secretária de Educação do Município de Cláudia-MT. Declarou que foi 

surpreendida ao ver que o requerido confeccionou camisetas com o seu 

rosto e de sua assessora estampados, com os dizeres “Nem um direito a 

menos!” e uma mão fazendo sinal característico de “pare”. Na parte do 

verso das respectivas camisetas contém a identificação do sindicato 

responsável pela atrocidade, com dizeres “ESTAMOS ATENTOS!”, e 

desenho de um par de olhos. Informou que o uso da imagem pelo 

requerido foi obtido sem sua autorização. Diante disso, em sede de tutela 

antecipada, requereu pelo recolhimento das camisetas por parte do 

sindicato, a proibição de uso das referidas camisetas por qualquer pessoa 

e, pela proibição de confeccionar novos exemplares das camisetas com a 

imagem da promovente ou qualquer outro tipo de material. Pugnou pela 

condenação do requerido em danos morais por uso indevido de imagem. 

Pois bem. A presente controvérsia cinge-se em verificar se houve a 

ocorrência de danos morais ante a utilização das camisetas 

confeccionadas pelo Sindicato com o uso da imagem da requerente. Em 

suma, denota-se que a autora servidora municipal e atualmente ocupa o 

cargo de Secretária de Educação do Município de Cláudia-MT, aduziu que 

teve sua imagem e de sua assessora usada indevidamente em uma 

camiseta confeccionada pelo Sindicato, ora requerido. O Requerido 

informou que em assembleia realizada com os membros que representam 

a categoria profissional da educação, iniciou uma manifestação em defesa 

dos direitos da categoria após alguns acontecimentos e atitudes tomadas 

pela Secretaria de Educação do Município de Cláudia-MT, ocasião que foi 

proposta a confecção de uma camiseta com fotos da Secretaria ora 

requerente e de sua assessora, com forma de manifestação e exercício 

da liberdade sindical na defesa dos seus direitos. Consta nos autos que 

na camiseta estava estampada a foto do rosto da requerente e de sua 

assessora, com os dizeres “Nem um direito a menos!” e uma mão fazendo 

sinal característico de “pare”. Designada audiência de instrução e 

julgamento, a autora aduziu em seu depoimento pessoal que os 

sindicalizados usaram camisetas nas escolas que continha sua foto e da 

sua assessora, sendo que a foto era de mau gosto. Ainda, afirmou que a 

escola onde os sindicalizados utilizavam as camisetas era onde seu filho 

estudava e sua irmã trabalhava. Afirmou que as camisetas eram usadas 

durante as aulas nas creches, escolas da rede municipal e evento na 

Câmara dos Vereadores. Afirmou que seu filho falava todos os dias que 

os professores estavam usando as camisetas e começou a não querer ir 

para escola. Aduziu que ninguém pediu autorização para usar sua foto. 

Disse que se sentiu ofendida diante da situação. Ainda, a testemunha da 

requerente Jose Rodrigues, informou que teve conhecimento que as 

camisetas foram utilizadas nas escolas, causando alguns 

constrangimentos, eis que o filho e irmã da secretaria frequentavam 

aquele local, bem como que os sindicalizados não tinham autorização para 

usar a imagem da requerente e de sua assessora. Por fim, informou que a 

camiseta ficou como deboche. A testemunha do Requerido Antônio 

Cândido da Silva, afirmou em juízo que através de uma assembleia foi 

deliberado a confecção das camisetas com a imagem e os dizeres em 

razão de algumas decisões tomadas pela Secretária. Aduziu que no dia da 

escolha das camisetas foram apresentadas três modelos e escolhido 

apenas um, o qual foi estampado na camiseta confecciona. Afirmou que 

em nenhum momento foi realizado atos pessoais contra a Secretária de 

Educação e sua assessora, mas tão somente pelo fato que a ambas 

estavam na coordenação de todos os processos. Disse que usou a 

camiseta na Escola Daniel Titon e em um evento realizado na Câmara dos 

Vereadores, contudo o Sindicato não obrigou ninguém a utiliza-la. Afirmou 

que ouviu comentários que quem usasse a camiseta seria processado. A 

testemunha do Requerido João Toninato afirmou em juízo que na época 

dos fatos fazia parte da diretoria do Sindicato. Aduziu que havia 

irresignação por parte do Sindicato com relação algumas atitudes 

praticadas pela Secretaria de Educação. Aduziu que no dia que houve a 

assembleia deliberando a confecção das camisetas, o mesmo não estava 

presente, contudo depois ficou sabendo dos assuntos pautados, sendo 

que o objetivo era tentar mudar a situação para melhor. Afirmou que 

depois que as camisetas já estavam confeccionadas viu os três modelos 

que foram elaborados como sugestão para a confecção das camisetas. 

Disse que as camisetas foram utilizadas em quatro oportunidades, sendo 

que o mesmo não vestiu a camiseta bem como que o Sindicato não obrigou 

ninguém a utiliza-la. Asseverou que viu cerca de quatro professores 

utilizando as camisetas na Escola Daniel Titon. Afirmou que ouviu 

comentários por terreiros que quem vestisse a camiseta seria 

processado, contudo não tem conhecimento se de fato alguém foi 

processado. Aduziu que não houve ataque pessoal a Secretária de 

Educação e sua assessora, mas sim com intuito de mudanças 

necessárias na educação. Disse que em outras gestões também havia 

divergência dos sindicalistas com a Secretaria de Educação, mas não se 

recorda se houve confecção de camisetas. A testemunha da parte 

Requerida Francielene Gomes de Souza Oliveira aduziu em juízo que as 

camisetas foram confeccionadas após a deliberação em assembleia, 

sendo que naquela oportunidade os sindicalistas sugerissem os modelos 

de camisetas, inclusive a mesma sugeriu que fosse algo que 

representasse o descontentamento e em uma segunda assembleia foram 

apresentados alguns modelos de camisetas. Aduziu que não sofreu 

imposição pelo Sindicato quanto ao uso da camiseta, sendo que a utilizou 

na Creche. Disse que o motivo que levou a colocar a caricatura da 

Secretaria de Educação e de sua assessora foi com o intuito de 

demonstrar a insatisfação de algumas coisas que estavam acontecendo, 

contudo não teve intuito de caráter pessoal. Afirmou que teve 

conhecimento através de terceiros que a Requerente e sua assessora 

não estavam satisfeitas com a situação da confecção das camisetas. Tais 

informações iniciais foram comprovadas através dos documentos 

acostados, especialmente fotos, bem como através da audiência 

instrutória. Para tanto, inicialmente há que se assentar que estão em 

confronto no caso em concreto dois princípios constitucionais: o direito à 

personalidade (honra, imagem, privacidade, boa fama); e a liberdade de 

expressão do pensamento. A bem de harmonizá-los utiliza-se o princípio 

da proporcionalidade, consoante bem leciona o ilustre Des. do Estado do 

Rio de Janeiro SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Com efeito, ninguém questiona 

que a Constituição garante o direito de livre expressão à atividade 

intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença (arts. 5º, IX, e 220, §§ 1º e 2º). Essa mesma 

Constituição, todavia, logo no inciso X do seu art. 5º, dispõe que ‘são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação’. Isso evidencia, na temática atinente aos direitos e 

garantias fundamentais, esses dois princípios constitucionais se 

confrontam e devem ser conciliados. É tarefa do intérprete encontrar o 

ponto de equilíbrio entre princípios constitucionais em aparente conflito, 

porquanto, em face do princípio da unidade constitucional, a Constituição 

não pode estar em conflito consigo mesma, não obstante a diversidade de 

normas e princípios que contém; deve o intérprete procurar as recíprocas 

implicações de preceitos até chegar a uma vontade unitária na 

Constituição, a fim de evitar contradições, antagonismos e antinomias . (...) 

Os nossos melhores constitucionalistas, baseados na jurisprudência da 

Suprema Corte Alemã, indicam o princípio da proporcionalidade como 
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sendo o meio mais adequado para se solucionar eventuais conflitos entre 

a liberdade de comunicação e os direitos de personalidade.” (in: 

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed., São 

Paulo: Malheiros, pp. 129-130. Arremata Antônio Jeová Santos acerca da 

necessidade de investigação das peculiaridades de cada caso em 

concreto: “É certo que a liberdade de manifestação do pensamento deve 

ser revestida daquela preferência, para manutenção do próprio regime 

democrático. O jornalismo isento, investigativo e verdadeiro, é uma 

garantia do Estado de Direito. Não fosse assim, os ditadores de plantão 

não teriam na censura um forte e definitivo instrumento para impedir a 

difusão de idéias. A colisão que ocorre entre o direito à honra e a 

liberdade de manifestação do pensamento deve ser resolvida à luz do 

caso concreto. Até que ponto a notícia era verdadeira e ficou circunscrita 

à informação, sem o baldão que enxovalha ou que causa enorme prejuízo 

à honra das pessoas.” (In: SANTOS, Antonio Jeová. Dano Moral 

Indenizável. São Paulo: RT, 2003, p. 307). Partindo dessas premissas 

gerais e sopesando, através do princípio da proporcionalidade, a liberdade 

da livre manifestação do pensamento e o direito à intimidade em relação 

aos panfletos acostados com o pedido, tenho que o sindicato demandado 

extrapolou sua liberdade do pensamento, fazendo com que os autores 

passassem por constrangimentos. In casu, a parte autora alega que 

sofreu danos morais por ter sido vítima de uso indevido de sua imagem e 

de sua assessora estampadas em camisetas confeccionadas pelo 

Sindicato, ora requerido. O direito à imagem é espécie do gênero direito da 

personalidade, portanto, inato ao indivíduo e reconhecido como tal pelo 

ordenamento jurídico como estando entre os direitos e garantias 

individuais. Tanto é assim que o legislador constitucional brasileiro (art. 5º, 

X, da CF), inclui destacadamente o direito à imagem no rol dos bens ali 

protegidos, ao lado da intimidade, vida privada e honra, assegurando a 

cada um sua autonomia. Outrossim, o artigo 186 do Código Civil preceitua 

que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo, nos 

termos do disposto no artigo 927. A análise da responsabilidade civil por 

atos ilícitos praticados envolve a apuração de 4 (quatro) elementos: uma 

conduta, um resultado danoso, um nexo de causalidade entre aquela ação 

ou omissão e o dano dela resultante, e, por fim, um elemento subjetivo que 

permeie a conduta do agente, a culpa. O Prof. SILVIO RODRIGUES, um dos 

maiores expoentes do direito civil pátrio, nos ensina que os pressupostos 

dessa responsabilidade são: “(a) ação ou omissão do agente, b) relação 

de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente”. A 

culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa “stricto sensu”. Para que essa responsabilidade 

emerja continua o mestre, necessário se faz "... que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. lnocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar" (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). Considerando que não houve 

insurgência sobre a culpa do Requerido, deve ser condenado a indenizar 

a Requerente pelos danos sofridos. Conforme Washington de Barros 

Monteiro (Curso de Direito Civil, Saraiva, 19ª. ed., 5º. vol., pág. 398, para a 

nossa lei civil, "a reparação do dano tem como pressuposto a prática de 

um ato ilícito. Todo ato ilícito gera para o seu autor a obrigação de 

ressarcir o prejuízo causado. É de preceito que ninguém deve causar 

lesão a outrem. A menor falta, a mínima desatenção, desde que danosa, 

obriga o agente a indenizar os prejuízos consequentes ao seu ato." 

Portanto, a responsabilidade civil é fundada na culpa daquele que lesou o 

patrimônio - material ou moral - de terceiros. Verifica-se, portanto, a 

existência de um dano, do nexo de causalidade e do elemento subjetivo 

culpa - esta geradora do dever de indenizar, que será levado a termo 

independente da necessidade da vítima e da possibilidade do autor do 

dano. A indenização tem o fim de reparar ou compensar o dano causado. 

Por conseguinte, considerando a violação do direito conferido a parte 

autora, o requerido tem o dever de indenizar a parte prejudicada 

reparando o dano a ela causado. Assim sendo, restando configurado o 

ato ilícito praticado pelo Sindicato ao utilizar indevidamente a imagem da 

requerente, necessário se faz a concessão dos danos morais pleiteados, 

ante a situação de constrangimento e consequente sofrimento. Visto sob 

o aspecto da ofensa à integridade psíquica, um direito fundamental, "o que 

configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do 

indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, 

aquela dor profunda que causa modificações no estado anímico, aí está o 

início da busca do dano moral... O que caracteriza o dano moral é a 

consequência de algum ato que cause dor, angústia, aflição física ou 

espiritual ou qualquer padecimento infligido à vítima em razão de algum 

evento danoso. É o menoscabo a qualquer direito inerente à pessoa, como 

a vida, a integridade física, a liberdade, a honra, a vida privada e a vida de 

relação” (SANTOS, Antonio Jeová, Dano Moral Indenizável, 4ª ed., São 

Paulo: RT, 2003, p. 95 e 108). Nesse sentido: “Ação originária. Fatos 

incontroversos. Dispensável a instrução probatória. Liberdade de 

expressão limitada pelos direitos à honra, à intimidade e à imagem, cuja 

violação gera dano moral. Pessoas públicas. Sujeição a críticas no 

desempenho das funções. Limites. Fixação do dano moral. Grau de 

reprovabilidade da conduta. Fixação dos honorários. Art. 20, § 3º, do CPC. 

1. É dispensável a audiência de instrução quando os fatos são 

incontroversos, uma vez que esses independem de prova (art. 334, III, do 

CPC). 2. Embora seja livre a manifestação do pensamento, tal direito não é 

absoluto. Ao contrário, encontra limites em outros direitos também 

essenciais para a concretização da dignidade da pessoa humana: a 

honra, a intimidade, a privacidade e o direito à imagem. 3. As pessoas 

públicas estão sujeitas a críticas no desempenho de suas funções. 

Todavia, essas não podem ser infundadas e devem observar 

determinados limites. Se as acusações destinadas são graves e não são 

apresentadas provas de sua veracidade, configurado está o dano moral. 

4. A fixação do quantum indenizatório deve observar o grau de 

reprovabilidade da conduta. 5. A conduta do réu, embora reprovável, 

destinou-se a pessoa pública, que está sujeita a críticas relacionadas com 

a sua função, o que atenua o grau de reprovabilidade da conduta. 6. A 

extensão do dano é média, pois apesar de haver publicações das 

acusações feitas pelo réu, foi igualmente publicada, e com destaque (capa 

do jornal), matéria que inocenta o autor, o que minimizou o impacto das 

ofensas perante a sociedade. 7. O quantum fixado pela sentença (R$ 

6.000,00) é razoável e adequado. 8. O valor dos honorários, de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, está em conformidade 

com os critérios estabelecidos pelo art. 20, § 3º, do CPC. 9. O valor dos 

honorários fixados na reconvenção também é adequado, representando a 

totalidade do valor dado à causa. 10. Agravo retido e apelações não 

providos.” (STF - AO 1390 / PB – PARAÍBA. Relator(a): Min. DIAS 

TOFFOLI. Julgamento: 12/05/2011). (grifei) À vista disso, necessário o 

reconhecimento da responsabilidade do requerido pelo dano que a parte 

Autora alega ter sofrido, pois o mesmo utilizou de forma indevida a imagem 

da requerente e de sua assessora estampado em camisetas como forma 

de chamar a atenção e expressar o descontentamento da categoria dos 

sindicalizados. No que tange ao quantum indenizatório, o valor arbitrado 

deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de 

alguma forma o sofrimento impingido. O prejuízo moral experimentado pela 

parte requerente deve ser ressarcido numa soma que não apenas 

compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve 

atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do 

ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo 

prudência, razoabilidade e severidade. Assim, a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante ao causador do mal a fim de dissuadi-lo 

de novo atentado. Não é outro o entendimento do STJ, conforme se denota 

da leitura de trecho do voto da lavra do Ministro Sidnei Beneti no REsp n° 

786.239-SP: “Com efeito, a indenização por danos morais tem como 

objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de 

cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que 

importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o 

ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao 

ofensor. Por esse motivo, a jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça orienta que o valor da indenização por dano moral não escapa ao 

seu controle, devendo ser fixado com temperança.” Por tudo isso, a 

fixação do valor da indenização pelos danos morais deve atender aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo caráter reparatório 

e compensatório em relação à vítima, e inibitório e punitivo em relação ao 

autor do dano. Diante disso, sopesando os princípios ora invocados, 

entendo como suficiente ao caso em apreço a fixação de R$ 6.000,00 
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(seis mil reais) a título de danos morais. III – DISPOSITIVO Considerando 

que não consta nos autos a data que ocorreu o evento danoso, para fins 

da contagem dos juros legais de mora, fixo desde já a data do ajuizamento 

da ação. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, confirmando a tutela 

antecipada, com juros legais de mora de 1% ao mês a contar do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), segundo índice do INPC. Sem 

condenação de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 

9.099/95). P.R.I. Após o trânsito em julgado, em não havendo qualquer 

requerimento, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Cláudia, 24 de abril 

de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000201-87.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA MARQUES TRIBURTINO COLMAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Autos n. 1000201-87.2017.811.0101 Ação de indenização por danos 

morais por utilização indevida de imagem c/c pedido de tutela antecipada 

Requerente: DALILA MARQUES TRIBURTINO COLMAN Requerido: 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO – SINTEP-MT 

Vistos. SENTENÇA I – RELATÓRIO Em atenção aos princípios da 

celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de indenização por 

danos morais por utilização indevida de imagem com pedido de tutela 

antecipada formulada por DALILA MARQUES TRIBURTINO COLMAN em 

face de SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO – 

SINTEP-MT, onde alegou que é servidora pública municipal, ocupando o 

cargo de Assessora da Secretária de Educação do Município de 

Cláudia-MT. Declarou que foi surpreendida ao ver que o requerido 

confeccionou camisetas com o seu rosto e da Secretária de Educação 

estampados, com os dizeres “Nem um direito a menos!” e uma mão 

fazendo sinal característico de “pare”. Na parte do verso das respectivas 

camisetas contém a identificação do sindicato responsável pela 

atrocidade, com dizeres “ESTAMOS ATENTOS!”, e desenho de um par de 

olhos. Informou que o uso da imagem pela requeria foi obtida sem sua 

autorização Diante disso, em sede de tutela antecipada, requereu pelo 

recolhimento das camisetas por parte do sindicato, a proibição de uso das 

referidas camisetas por qualquer pessoa e, pela proibição de 

confeccionar novos exemplares das camisetas com a imagem da 

promovente ou qualquer outro tipo de material. Pugnou pela condenação 

do requerido em danos morais por uso indevido de imagem. Pois bem. A 

presente controvérsia cinge-se em verificar se houve a ocorrência de 

danos morais ante a utilização das camisetas confeccionadas pelo 

Sindicato com o uso da imagem da requerente. Em suma, denota-se que a 

autora servidora municipal e atualmente ocupa o cargo de Assessora da 

Secretária de Educação do Município de Cláudia-MT, aduziu que teve sua 

imagem e da Secretária de Educação deste município usada indevidamente 

em uma camiseta confeccionada pelo Sindicato, ora requerido. O 

Requerido informou que em assembleia realizada com os membros que 

representam a categoria profissional da educação, iniciou uma 

manifestação em defesa dos direitos da categoria após alguns 

acontecimentos e atitudes tomadas pela Secretaria de Educação do 

Município de Cláudia-MT, ocasião que foi proposta a confecção de uma 

camiseta com fotos da requerente e da Secretária de Educação, com 

forma de manifestação e exercício da liberdade sindical na defesa dos 

seus direitos. Consta nos autos que na camiseta estava estampada a foto 

do rosto da requerente e da Secretária de Educação, com os dizeres 

“Nem um direito a menos!” e uma mão fazendo sinal característico de 

“pare”. Designada audiência de instrução e julgamento, a autora aduziu em 

seu depoimento pessoal que viu um professor entregando algumas 

camisetas na Escola Daniel Titon, ocasião que teve conhecimento da 

confecção das camisetas, as quais foram deliberadas em uma assembleia 

do Sindicato. Asseverou que não autorizou o uso de sua imagem para 

utilizar em camisetas. Afirmou que os sindicalizados utilizaram as 

camisetas tanto na escola municipal quanto na escola estadual, bem como 

fora do ambiente escolar. Disse que se sentiu constrangida com a 

situação, ante algumas situações de chacotas ocorridas. Explicou que 

alguns sindicalistas foram em uma reunião utilizando a camiseta. Ainda, a 

testemunha da requerente Jose Rodrigues, informou que teve 

conhecimento que as camisetas foram utilizadas nas escolas, causando 

alguns constrangimentos, eis que o filho e irmã da secretaria 

frequentavam aquele local, bem como que os sindicalizados não tinham 

autorização para usar a imagem da requerente e de sua assessora. Por 

fim, informou que a camiseta ficou como deboche. A testemunha do 

Requerido Antônio Cândido da Silva, afirmou em juízo que através de uma 

assembleia foi deliberada a confecção das camisetas com a imagem e os 

dizeres em razão de algumas decisões tomadas pela Secretária. Aduziu 

que no dia da escolha das camisetas foram apresentadas três modelos e 

escolhido apenas um, o qual foi estampado na camiseta confeccionada. 

Afirmou que em nenhum momento foi realizado atos pessoais contra a 

Secretária de Educação e sua assessora, mas tão somente pelo fato que 

ambas estavam na coordenação de todos os processos. Disse que usou 

a camiseta na Escola Daniel Titon e em um evento realizado na Câmara 

dos Vereadores, contudo o Sindicato não obrigou ninguém a utiliza-la. 

Afirmou que ouviu comentários que quem usasse a camiseta seria 

processado. A testemunha do Requerido João Toninato afirmou em juízo 

que na época dos fatos fazia parte da diretoria do Sindicato. Aduziu que 

havia irresignação por parte do Sindicato com relação a algumas atitudes 

praticadas pela Secretaria de Educação. Aduziu que no dia que houve a 

assembleia deliberando a confecção das camisetas, o mesmo não estava 

presente, contudo depois ficou sabendo dos assuntos pautados, sendo 

que o objetivo era tentar mudar a situação para melhor. Afirmou que 

depois que as camisetas já estavam confeccionadas viu os três modelos 

que foram elaborados como sugestão para a confecção das camisetas. 

Disse que as camisetas foram utilizadas em quatro oportunidades, sendo 

que o mesmo não vestiu a camiseta bem como que o Sindicato não obrigou 

ninguém a utiliza-la. Asseverou que viu cerca de quatro professores 

utilizando as camisetas na Escola Daniel Titon. Afirmou que ouviu 

comentários por terreiros que quem vestisse a camiseta seria 

processado, contudo não tem conhecimento se de fato alguém foi 

processado. Aduziu que não houve ataque pessoal a Secretária de 

Educação e sua assessora, mas sim com intuito de mudanças 

necessárias na educação. Disse que em outras gestões também havia 

divergência dos sindicalistas com a Secretaria de Educação, mas não se 

recorda se houve confecção de camisetas. A testemunha da parte 

Requerida Francielene Gomes de Souza Oliveira aduziu em juízo que as 

camisetas foram confeccionadas após a deliberação em assembleia, 

sendo que naquela oportunidade os sindicalistas sugerissem os modelos 

de camisetas, inclusive a mesma sugeriu que fosse algo que 

representasse o descontentamento e em uma segunda assembleia foram 

apresentados alguns modelos de camisetas. Aduziu que não sofreu 

imposição pelo Sindicato quanto ao uso da camiseta, sendo que a utilizou 

na Creche. Disse que o motivo que levou a colocar a caricatura da 

Secretaria de Educação e de sua assessora foi com o intuito de 

demonstrar a insatisfação de algumas coisas que estavam acontecendo, 

contudo não teve intuito de caráter pessoal. Afirmou que teve 

conhecimento através de terceiros que a Requerente e sua assessora 

não estavam satisfeitas com a situação da confecção das camisetas. Tais 

informações iniciais foram comprovadas através dos documentos 

acostados, especialmente fotos, bem como através da audiência 

instrutória. Para tanto, inicialmente há que se assentar que estão em 

confronto no caso em concreto dois princípios constitucionais: o direito à 

personalidade (honra, imagem, privacidade, boa fama); e a liberdade de 

expressão do pensamento. A bem de harmonizá-los utiliza-se o princípio 

da proporcionalidade, consoante bem leciona o ilustre Des. do Estado do 

Rio de Janeiro SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Com efeito, ninguém questiona 

que a Constituição garante o direito de livre expressão à atividade 

intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença (arts. 5º, IX, e 220, §§ 1º e 2º). Essa mesma 

Constituição, todavia, logo no inciso X do seu art. 5º, dispõe que ‘são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
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assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação’. Isso evidencia, na temática atinente aos direitos e 

garantias fundamentais, esses dois princípios constitucionais se 

confrontam e devem ser conciliados. É tarefa do intérprete encontrar o 

ponto de equilíbrio entre princípios constitucionais em aparente conflito, 

porquanto, em face do princípio da unidade constitucional, a Constituição 

não pode estar em conflito consigo mesma, não obstante a diversidade de 

normas e princípios que contém; deve o intérprete procurar as recíprocas 

implicações de preceitos até chegar a uma vontade unitária na 

Constituição, a fim de evitar contradições, antagonismos e antinomias . (...) 

Os nossos melhores constitucionalistas, baseados na jurisprudência da 

Suprema Corte Alemã, indicam o princípio da proporcionalidade como 

sendo o meio mais adequado para se solucionar eventuais conflitos entre 

a liberdade de comunicação e os direitos de personalidade.” (in: 

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed., São 

Paulo: Malheiros, pp. 129-130. Arremata Antônio Jeová Santos acerca da 

necessidade de investigação das peculiaridades de cada caso em 

concreto: “É certo que a liberdade de manifestação do pensamento deve 

ser revestida daquela preferência, para manutenção do próprio regime 

democrático. O jornalismo isento, investigativo e verdadeiro, é uma 

garantia do Estado de Direito. Não fosse assim, os ditadores de plantão 

não teriam na censura um forte e definitivo instrumento para impedir a 

difusão de idéias. A colisão que ocorre entre o direito à honra e a 

liberdade de manifestação do pensamento deve ser resolvida à luz do 

caso concreto. Até que ponto a notícia era verdadeira e ficou circunscrita 

à informação, sem o baldão que enxovalha ou que causa enorme prejuízo 

à honra das pessoas.” (In: SANTOS, Antonio Jeová. Dano Moral 

Indenizável. São Paulo: RT, 2003, p. 307). Partindo dessas premissas 

gerais e sopesando, através do princípio da proporcionalidade, a liberdade 

da livre manifestação do pensamento e o direito à intimidade em relação 

aos panfletos acostados com o pedido, tenho que o sindicato demandado 

extrapolou sua liberdade do pensamento, fazendo com que os autores 

passassem por constrangimentos. In casu, a parte autora alega que 

sofreu danos morais por ter sido vítima de uso indevido de sua imagem e 

da Secretaria de Educação estampadas em camisetas confeccionadas 

pelo Sindicato, ora requerido. O direito à imagem é espécie do gênero 

direito da personalidade, portanto, inato ao indivíduo e reconhecido como 

tal pelo ordenamento jurídico como estando entre os direitos e garantias 

individuais. Tanto é assim que o legislador constitucional brasileiro (art. 5º, 

X, da CF), inclui destacadamente o direito à imagem no rol dos bens ali 

protegidos, ao lado da intimidade, vida privada e honra, assegurando a 

cada um sua autonomia. Outrossim, o artigo 186 do Código Civil preceitua 

que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo, nos 

termos do disposto no artigo 927. A análise da responsabilidade civil por 

atos ilícitos praticados envolve a apuração de 4 (quatro) elementos: uma 

conduta, um resultado danoso, um nexo de causalidade entre aquela ação 

ou omissão e o dano dela resultante, e, por fim, um elemento subjetivo que 

permeie a conduta do agente, a culpa. O Prof. SILVIO RODRIGUES, um dos 

maiores expoentes do direito civil pátrio, nos ensina que os pressupostos 

dessa responsabilidade são: “(a) ação ou omissão do agente, b) relação 

de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente”. A 

culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa “stricto sensu”. Para que essa responsabilidade 

emerja continua o mestre, necessário se faz "... que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. lnocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar" (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). Considerando que não houve 

insurgência sobre a culpa da Promovida, deve ser condenada a indenizar 

a Reclamante pelos danos sofridos. Conforme Washington de Barros 

Monteiro (Curso de Direito Civil, Saraiva, 19ª. ed., 5º. vol., pág. 398, para a 

nossa lei civil, "a reparação do dano tem como pressuposto a prática de 

um ato ilícito. Todo ato ilícito gera para o seu autor a obrigação de 

ressarcir o prejuízo causado. É de preceito que ninguém deve causar 

lesão a outrem. A menor falta, a mínima desatenção, desde que danosa, 

obriga o agente a indenizar os prejuízos consequentes ao seu ato." 

Portanto, a responsabilidade civil é fundada na culpa daquele que lesou o 

patrimônio - material ou moral - de terceiros. Verifica-se, portanto, a 

existência de um dano, do nexo de causalidade e do elemento subjetivo 

culpa - esta geradora do dever de indenizar, que será levado a termo 

independente da necessidade da vítima e da possibilidade do autor do 

dano. A indenização tem o fim de reparar ou compensar o dano causado. 

Por conseguinte, considerando a violação do direito conferido a parte 

autora, o requerido tem o dever de indenizar a parte prejudicada 

reparando o dano a ela causado. Assim sendo, restando configurado o 

ato ilícito praticado pelo Sindicato ao utilizar indevidamente a imagem da 

requerente, necessário se faz a concessão dos danos morais pleiteados, 

ante a situação de constrangimento e consequente sofrimento. Visto sob 

o aspecto da ofensa à integridade psíquica, um direito fundamental, "o que 

configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do 

indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, 

aquela dor profunda que causa modificações no estado anímico, aí está o 

início da busca do dano moral... O que caracteriza o dano moral é a 

consequência de algum ato que cause dor, angústia, aflição física ou 

espiritual ou qualquer padecimento infligido à vítima em razão de algum 

evento danoso. É o menoscabo a qualquer direito inerente à pessoa, como 

a vida, a integridade física, a liberdade, a honra, a vida privada e a vida de 

relação” (SANTOS, Antonio Jeová, Dano Moral Indenizável, 4ª ed., São 

Paulo: RT, 2003, p. 95 e 108). Nesse sentido: “Ação originária. Fatos 

incontroversos. Dispensável a instrução probatória. Liberdade de 

expressão limitada pelos direitos à honra, à intimidade e à imagem, cuja 

violação gera dano moral. Pessoas públicas. Sujeição a críticas no 

desempenho das funções. Limites. Fixação do dano moral. Grau de 

reprovabilidade da conduta. Fixação dos honorários. Art. 20, § 3º, do CPC. 

1. É dispensável a audiência de instrução quando os fatos são 

incontroversos, uma vez que esses independem de prova (art. 334, III, do 

CPC). 2. Embora seja livre a manifestação do pensamento, tal direito não é 

absoluto. Ao contrário, encontra limites em outros direitos também 

essenciais para a concretização da dignidade da pessoa humana: a 

honra, a intimidade, a privacidade e o direito à imagem. 3. As pessoas 

públicas estão sujeitas a críticas no desempenho de suas funções. 

Todavia, essas não podem ser infundadas e devem observar 

determinados limites. Se as acusações destinadas são graves e não são 

apresentadas provas de sua veracidade, configurado está o dano moral. 

4. A fixação do quantum indenizatório deve observar o grau de 

reprovabilidade da conduta. 5. A conduta do réu, embora reprovável, 

destinou-se a pessoa pública, que está sujeita a críticas relacionadas com 

a sua função, o que atenua o grau de reprovabilidade da conduta. 6. A 

extensão do dano é média, pois apesar de haver publicações das 

acusações feitas pelo réu, foi igualmente publicada, e com destaque (capa 

do jornal), matéria que inocenta o autor, o que minimizou o impacto das 

ofensas perante a sociedade. 7. O quantum fixado pela sentença (R$ 

6.000,00) é razoável e adequado. 8. O valor dos honorários, de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, está em conformidade 

com os critérios estabelecidos pelo art. 20, § 3º, do CPC. 9. O valor dos 

honorários fixados na reconvenção também é adequado, representando a 

totalidade do valor dado à causa. 10. Agravo retido e apelações não 

providos.” (STF - AO 1390 / PB – PARAÍBA. Relator(a): Min. DIAS 

TOFFOLI. Julgamento: 12/05/2011). (grifei) À vista disso, necessário o 

reconhecimento da responsabilidade do requerido pelo dano que a parte 

Autora alega ter sofrido, pois o mesmo utilizou de forma indevida a imagem 

da requerente e da Secretaria de Educação estampado em camisetas 

como forma de chamar a atenção e expressar o descontentamento da 

categoria dos sindicalizados. No que tange ao quantum indenizatório, o 

valor arbitrado deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. O prejuízo moral 

experimentado pela parte requerente deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. Assim, a eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante ao causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Não é outro o entendimento do STJ, 

conforme se denota da leitura de trecho do voto da lavra do Ministro Sidnei 

Beneti no REsp n° 786.239-SP: “Com efeito, a indenização por danos 
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morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e 

desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é 

razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de 

pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de 

gravame demasiado ao ofensor. Por esse motivo, a jurisprudência deste 

Superior Tribunal de Justiça orienta que o valor da indenização por dano 

moral não escapa ao seu controle, devendo ser fixado com temperança.” 

Por tudo isso, a fixação do valor da indenização pelos danos morais deve 

atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo caráter 

reparatório e compensatório em relação à vítima, e inibitório e punitivo em 

relação ao autor do dano. Diante disso, sopesando os princípios ora 

invocados, entendo como suficiente ao caso em apreço a fixação de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. III – DISPOSITIVO 

Considerando que não consta nos autos a data que ocorreu o evento 

danoso, para fins da contagem dos juros legais de mora, fixo desde já a 

data do ajuizamento da ação. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR o requerido ao 

pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

confirmando a tutela antecipada concedida, com juros legais de mora de 

1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), segundo 

índice do INPC. Sem condenação de custas e honorários advocatícios (art. 

55 da Lei nº 9.099/95). P.R.I. Após o trânsito em julgado, em não havendo 

qualquer requerimento, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Cláudia, 24 

de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-53.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE RISSI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALATIEL JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre 

as partes (evento 19022351) com o pedido de homologação do feito e 

suspensão até o cumprimento integral. As cláusulas da avença estão 

devidamente regulares, motivo pelo qual não verifico empecilho à sua 

homologação. Neste instante, cumpre registrar: (...) No juízo 

homologatório, caberá ao juiz somente verificar a satisfação dos 

requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade do 

objeto e satisfação de eventual forma exigida em lei). Preenchidos os 

pressupostos, cumpre-lhe homologar o acordo (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478). Ante o exposto, HOMOLOGO 

o acordo informado nos autos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Considerando que a parte autora informou o descumprimento do 

avençado, nos termos do art. 523 do CPC e artigo 52, IV da Lei n. 

9.099/95, intime-se a parte executada para que efetue o pagamento da 

dívida no valor constante no EVENTO 25275537, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de não o fazendo, incidir multa no montante da condenação 

no percentual de 10% (dez por cento). Int. Diligências necessárias. 

Cláudia, 24 de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000550-10.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON PRUDENTE DE OLIVEIRA OAB - RO5314 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR PETTARIN SICHEROLI OAB - RO2299 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a efetuar 

pagamento de custas de diligência do Oficial de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000857-61.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIWTON ALVES RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COLNIZA Processo: 1000857-61.2019.8.11.0105 Vistos, Nos termos do 

art. 290 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte Autora para que 

apresente o comprovante de pagamento das custas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias. Apresentado o comprovante de pagamento ou decorrido 

o prazo, RETORNEM os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CUMPRA-SE. De Juína para Colniza-MT, data da assinatura eletrônica. 

Vagner Dupim Dias Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000047-52.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COLNIZA Processo n.: 1000047-52.2020.8.11.0105 Vistos, Trata-se de 

ação de busca e apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra SANDRA LEMES DA SILVA. 

A parte autora manifestou-se pela desistência da presente ação (ID n. 

30410709). Não há informações de que a parte requerida tenha sido 

citada, bem como não há contestação juntada aos autos. É o RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. O artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

dispõe que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - 

homologar a desistência da ação; (...)”. Com efeito, no caso em tela, 

verifica-se que a parte autora, através de seu patrono, pugnou pela 

desistência da presente ação. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência 

da ação e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

análise do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte autora, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, face a inexistência de contraditório. Por fim, considerando a 

desistência do prazo recursal (ID n. 30410709), CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado e ARQUIVE-SE estes autos. P.I.C. De Juína para Colniza-MT, 

data da assinatura eletrônica. Vagner Dupim Dias Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000071-17.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE ALVES DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | 

COLNIZA/MT Processo n.: 1000071-17.2019.8.11.0105 Vistos, Trata-se de 

ação de busca e apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A contra 

ELENICE ALVES DIAS SALVATERRA, ambos qualificados na exordial. As 

partes firmaram acordo extrajudicial (ID n. 26329711). É o BREVE 
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RELATÓRIO. DECIDO. Depreende-se dos autos que as partes 

transacionaram, sendo que se encontram presentes no acordo os 

requisitos de validade, existência e eficácia do negócio jurídico, cujo pacto 

foi devidamente assinado pelas partes. Ante o exposto, ressalvado 

conluio, fraude ou má-fé, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes 

(art. 487, inciso III, alínea “’b”, do CPC) para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, por via de consequência, DETERMINO o desbloqueio do 

veículo Mitsubishi, L-200, Outdoor HPE, 4x4, cor prata, placa NPD 7288, 

REVANAM 159333172 e chassi 93XPNK74OAC959224, no sistema 

RENAJUD. DEFIRO o pedido de suspensão do feito durante o prazo 

concedido pela parte Autora para que a parte Requerida cumpra 

voluntariamente a obrigação (inteligência do art. 313, inciso II, do CPC). 

Findo o prazo para o cumprimento da obrigação, INTIME-SE a parte Autora 

para que requeira o que entender de direito. P.I.C. De Juína para 

Colniza-MT, data da assinatura eletrônica. Vagner Dupim Dias Juiz de 

D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Amapola, S/Nº, Centro, 

Colniza-MT - Cep:78335-000, Fone: (66) 3571-1890.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000827-26.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAS FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COLNIZA Processo n.: 1000827-26.2019.8.11.0105 Vistos, Trata-se de 

ação de busca e apreensão proposta por BANCO J. SAFRA S/A contra 

DIMAS FERREIRA DA SILVA. A parte autora manifestou-se pela 

desistência da presente ação (ID n. 28065618). Não há informações de 

que a parte requerida tenha sido citada, bem como não há contestação 

juntada aos autos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. O artigo 485, 

VIII, do Código de Processo Civil, dispõe que: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; 

(...)”. Com efeito, no caso em tela, verifica-se que a parte autora, através 

de seu patrono, pugnou pela desistência da presente ação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. INDEFIRO o pedido de 

desbloqueio no registro do veículo, tendo em vista que não houve 

determinação nesse sentido. Custas pela parte autora, se devidas. Sem 

honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o 

cumprimento de todas as formalidades, ARQUIVE-SE. P.I.C. De Juína para 

Colniza-MT, data da assinatura eletrônica. Vagner Dupim Dias Juiz de 

Direito

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68043 Nr: 239-59.2016.811.0099

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ISTEFANE OVIDIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ALEXANDRE BADO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIANO ALEXANDRE BADO DE LIMA, 

Cpf: 06366050198, Rg: 27805220, Filiação: Geneci Aparecida Bado e 

Pedro Clair de Lima, data de nascimento: 04/06/1995, natural de Pinhão-PR, 

solteiro(a), servente de obra, Telefone 6684796756. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, REVOGAM-SE as medidas protetivas 

determinadas nos autos, JULGANDO-SE EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Roberto 

Bertucini, digitei.

Cotriguaçu, 23 de abril de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000563-28.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORADA AGROINDUSTRIAL S/A (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000563-28.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A, para, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo ser observado que serão dois ( 

02) atos (citação, intimação) da parte e que as guias serão retiradas 

d i r e t a m e n t e  d o  s i t e  d o  T J M T : 

http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissão (Provimento nº 

07/2017). Assinado eletronicamente por: ANTONIO DOS REIS LIMA FILHO 

24/04/2020 15:42:05

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000719-16.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000719-16.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

DIRCEU FERREIRA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Aposentadoria Por Idade” 

ajuizada por DIRCEU FERREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS partes devidamente qualificada 

nos autos. Processo em ordem e não havendo preliminares a serem 

analisadas, declaro o feito SANEADO. Defiro a produção de prova 

testemunhal. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de 

junho de 2020 às 14h00min. Intime-se a parte Autora para apresentar o rol 

de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, informando o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho (art. 450 do NCPC). 

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Lener 

Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000549-44.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI VERGILIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000549-44.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico que, o Recurso de 

Apelação de ID. 31369799, foi apresentado tempestivamente pela parte 

requerida. Nos termos da Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, 

que determina que “os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a 

vista obrigatória, e outros, independem de despacho, devendo ser 

praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”, 

procedo a movimentação processual, INTIMANDO a Parte Autora, para, 

querendo, apresente Contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15 

(quinze) dias. DOM AQUINO, 24 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MARLI RIBEIRO SANTOS 24/04/2020 16:01:38

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000198-37.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. S. (REQUERENTE)

R. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TELES DA SILVA OAB - MT27792/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO SENTENÇA Processo: 1000198-37.2020.8.11.0034. 

REQUERENTE: ROSENIR APARECIDO DA SILVA, ROZILDA MACHADO DA 

SILVA Vistos etc. Trata-se de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável c/c Guarda e Alimentos formulado por ROSENIR APARECIDO DA 

SILVA e ROZILDA MACHADO DA SILVA. Instado à manifestação o 

Ministério Público manifestou-se favoravelmente à homologação do acordo 

firmado entre as partes. (ID. 30607368) Vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do acordo a que 

chegaram as partes, bem como com a concordância do Ministério Público, 

eis que, resguardou-se os interesses dos menores, de rigor a 

homologação do acordo entabulado entre as partes. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

e, via de consequência, EXTINGO os presentes feitos com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Após o transito em julgado, em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as cautelas de praxe. P.R.I.C. Sem custas. Cumpra-se. Às 

providências. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000481-94.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINETE MARIA TIMOTEO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000481-94.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

FRANCINETE MARIA TIMOTEO DE ARAUJO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Aposentadoria Por 

Idade” ajuizada por FRANCINETE MARIA TIMOTEO DE ARAUJO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS partes devidamente 

qualificada nos autos. Processo em ordem e não havendo preliminares a 

serem analisadas, declaro o feito SANEADO. Defiro a produção de prova 

testemunhal. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de 

junho de 2020 às 13h30min. Intime-se a parte Autora para apresentar o rol 

de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, informando o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho (art. 450 do NCPC). 

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Lener 

Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000072-84.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO DE CASTRO MAGALHAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO SENTENÇA Processo: 1000072-84.2020.8.11.0034. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

SILVIO DE CASTRO MAGALHAES Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA DE APREENSÃO proposta por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, em face de SILVIO DE CASTRO MAGALHAES, 

todos devidamente qualificados nos autos. É o relatório. Decido. 

Levando-se em consideração petição colacionada aos autos no 

ID.30216158, a qual a parte autora pugnou pela desistência da ação, de 

rigor a extinção dos presentes. Tendo em vista que a parte autora não tem 

mais interesse no prosseguimento do feito, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Custas caso existentes, pelo Autor. Sem honorários. 

P.R. I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45858 Nr: 433-26.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Por sua Agência de Dom 

Aquino-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STELLA SANTOS FERNANDES - ME, TERESA 

DOS SANTOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, conforme preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a 

guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso 

(www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" (diligência, emissão de 

guia de diligência), devendo comprovar nos autos o pagamento.

Juizado Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-96.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNETE CEDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA LINDAURA CRISOSTOMO SODRE FARIAS OAB - MT16296-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000552-96.2019.8.11.0034. REQUERENTE: SIDNETE CEDRO DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

26829794, com documentos (contrato, Id. 26829765 e Relatórios de 

chamadas, Id. 26829792), dentro do prazo legal, Id. 26863189, no entanto 

não houve impugnação. Das preliminares. De inépcia da petição inicial. 

Demanda genérica. Rejeito, uma vez que a inicial preenche os requisitos 

do artigo 319 e seguintes do NCPC. De ausência de pretensão resistida. 

Em preliminar a Requerida arguiu ausência prévia provocação 

administrativa, ausência essa a qual não merece acolhimento, tendo em 

vista que a parte não está obrigada a discussão administrativa para 

ajuizar a ação, pois o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para 

a defesa dos seus direitos, em sendo assim rejeito a referida preliminar. 

Não havendo mais preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se 

de Ação de indenização por danos morais, proposta por Sidnete Cedro de 

Souza em desfavor de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), já qualificadas 

nos presentes autos. Em síntese alega que houve a indevida restrição em 

seu nome e CPF em 26.01.2018 no valor de R$ 130,37 (cento e trinta reais 

e trinta e sete centavos), nos órgãos de restrição ao crédito por suposto 

débito existente perante a Requerida. E, para comprovar junta o extrato de 

consulta confidencial, datado de 22.08.2019, Id. 24523672. Notícia na 

exordial, que necessitou realizar aquisição parcelada de um bem móvel 

junto a lojas populares que admitem crediário, no entanto teve o seu 

credito cerceado em virtude da mantença da restrição injusta, alega que 

sequer foi notificado acerca da restrição lhe imposta da qual desconhece. 

Aduz que já tinha pleiteado anteriormente em juízo contra a mesma 

requerida em razão do mesmo ato praticado, na ação nº. 

8022681-43.2017.8.11.0002, e que as partes transigiram e a requerida se 

comprometeu a retirar a inscrição indevida da autora e não mas fazer, 

porém, alega que não cumpriu. Assevera que diante da arbitrariedade em 

ter seu nome e CPF restrito não restou outra alternativa a não ser ajuizar a 

presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência do débito e a 

indenização por danos morais. Juntou documentos com a exordial. 

Realizada audiência de conciliação em 27.11.2019 – Id. 26580291, a 

mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, 

Id. 26829794 a Requerida contesta em preliminar pela inépcia da petição 

inicial, demanda genérica e pela ausência de pretensão resistida. E, no 

mérito em suma contesta pelo exercício regular do direito, vez que a 

Requerente contratou os serviços da Requerida, através da linha 

telefônica nº. 66 99687-7283, contrato nº. 0326677613, habilitada em 

26.10.2017 e cancelada em 25.05.2018, por débito. E, para provar anexa 

print de telas sistêmicas ao contexto da contestação, e ainda faz a juntada 

do Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contrato de 

Permanência por Benefício, dos quais estão devidamente assinados e 

datados de 18.01.2018, bem como cópia da cédula de identidade e CPF da 

autora, e ainda relatório de chamadas, demonstrando a contratação e 

utilização dos serviços oferecidos pela Requerida. Contesta mais que a 

parte pagou normalmente pelas faturas dos meses de novembro e 

dezembro de 2017, no entanto ficou inadimplente nos meses de janeiro, 

fevereiro e março de 2018, no valor de R$ 179,02 (cento e setenta e nove 

reais e dois centavos), em razão da inadimplência a autora teve a sua 

linha cancelada definitivamente em 25.05.2018. Contesta ainda pela 

legitimidade do débito e mais pela ausência do dever de indenizar por 

danos morais, e ao final pela improcedência da ação. Todavia, não houve 

impugnação. Inicialmente, cumpre destacar que autora foi intimada para 

constituir um novo advogado ou caso deseje que sua defesa seja 

patrocinada por um dativo, em razão da renúncia de sua advogada 

anteriormente constituída nos autos juntamente com a exordial. No entanto, 

a autora intimada, Id. 30385213, deixou o prazo transcorrer in albis, 

conforme certidão de decurso de prazo, Id. 30682336, no caso deixou de 

informar se irá constituir um novo advogado ou deseja que sua defesa 

seja patrocinada por um dativo. Todavia, o valor atribuído a causa foi de 

R$ 10.130,37 (dez mil reais e cento e trinta reais e trinta e sete centavos), 

assim nos termos do artigo 9º da Lei nº. 9.099/95, “nas causas de valor 

até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, 

podendo ser assistidas por advogados, nas de valor superior, a 

assistência é obrigatória.” Ainda, no § 1º do mesmo artigo, “sendo 

facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por 

advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra 

parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto 

ao Juizado Especial, na forma da lei local. Portanto, considerando que 

dado a oportunidade a parte autora se manteve inerte, no mais por não ser 

obrigatória a constituição de advogado para assistir a autora nas causas 

de valor até vinte salários mínimos, nos termos do artigo 9 e seu § 1º da 

Lei 9.099/95. Por outro lado, quanto a alegação da autora em sua exordial 

que transigiu com a Requerida na Ação nº. 8022681-43.2017.811.0002, 

em relação a restrição lhe imposta, bem como que a Requerida se 

comprometeu em retirar a inscrição indevida. Cumpre mencionar que em 

pesquisa no sistema Projudi, através do número da Ação nº. 

8022681-43.2017.811.0002, observo que as restrições nos valores de R$ 

70,99 e R$ 64,80; contrato nºs. 0251289874 e 0250863808, bem como o 

número das linhas telefônicas lá mencionadas no termo de audiência qual 

seja 66 99715-2938 e 66 99716 4161, vinculadas ao CPF 20.411.961-49, 

da autora, são diferentes da linha telefônica nº. 66 99687-7283, contrato 

nº. 0326677613 e valor da restrição R$ 130,37 (cento e trinta reais e trinta 

e sete centavos), questionadas na presente demanda. Sendo assim, não 

fazendo coisa julgada. Desse modo, feito as considerações acima, passo 

analisar o mérito do processo. Pois muito bem. Compete a autora provar o 

fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II 

do NCPC. Dessa forma, em análise ao conjunto probatório, observa-se que 

a parte Requerida juntou aos autos o Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP e Contrato de Permanência por Benefício, dos quais estão 

devidamente assinados e datados de 18.01.2018, bem como cópia da 

cédula de identidade e CPF, Id. 26829795, e ainda, relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas ref. 13673/2019—12, referente ao 

período de 01.10.2017 a 31.05.2018 da linha telefônica nº. 66 996877283, 

Id. 26829792, onde por sua vez demonstra a contratação dos serviços 

oferecidos pela Requerida. Destaco que desses documentos ora 

anexados com a contestação, percebe-se a semelhanças das 

assinaturas com os documentos juntados com a exordial, bem como a 

cédula de identidade anexada com a contratação e trazida pela Requerida, 

Id. 26829795 e ainda no termo de audiência, Id. 26580291. Portanto, 

afastando quaisquer irregularidades na contratação, sendo assim 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Ademais, observo 

que através dos prints anexos a contestação que a autora efetuou o 

pagamento de algumas faturas referente aos meses de novembro e 

dezembro de 2017, e, ainda consta que deixou de pagar pelas faturas dos 

meses de janeiro, fevereiro e março de 2018, e assim ficando inadimplente 

no valor de R$ 179,02 (cento e setenta e nove reais e dois centavos). 

Ressalto que a demonstração de que a autora efetuou os pagamentos de 

faturas anteriores, como verifica-se dos prints das telas sistêmicas, 

comprovam que houve a existência de relação jurídica entre as partes, 

bem como do contrato firmado entre as partes. Apesar disso, não consta 

dos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis da 

Requerente, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes. Sendo 

assim, não há o que falar da inexistência da contratação, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Requerida. Desse modo, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Por conseguinte, havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva da consumidora, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. De tal modo, no que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

inciso I, do NCPC, exigindo da autora sua plena demonstração, sob pena 

de improcedência da reclamação, ou seja, competia a Requerente 

comprovar que não utilizou e nem mesmo contratou os serviços cobrados 

e oferecidos pela Requerida, referente a contratação da linha telefônica 

nº. 66 99687-7283. Nesta condição, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, a improcedência 

da ação se impõe. Quanto a alegação da notificação referente a não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, a 
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respeito da futura inscrição restritiva, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito, consoante a 

Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos 

do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO pelo não acolhimento da preliminar e 

no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto 

o presente Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz 

Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-37.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDNEI RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000737-37.2019.8.11.0034. REQUERENTE: ZILDNEI RIBEIRO GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação Id. 29644712, dentro do prazo 

legal, Id. 29649016, porém a impugnação anexada ao Id. 30191389, foi 

considerada intempestiva, conforme certidão, Id. 30203863. Da preliminar. 

Da inexistência de pretensão resistida. Em preliminar a Requerida arguiu 

falta de prévia provocação administrativa, ausência essa a qual não 

merece acolhimento, tendo em vista que a parte não está obrigada a 

discussão administrativa para ajuizar a ação, pois o consumidor pode ter 

livre acesso ao Judiciário para a defesa dos seus direitos, em sendo 

assim rejeito a referida preliminar. Não havendo mais preliminares, passo 

ao julgamento do MÉRITO. Trata-se de Ação declaratória de inexistência 

de débito c.c. indenização por danos morais e materiais, proposta por 

Zildnei Ribeiro Gomes em desfavor de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), já 

qualificados nos presentes autos. Em síntese alega que houve a indevida 

restrição em seu nome e CPF em 11.09.2015 no valor de R$ 1.041,58 (um 

mil e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos), referente ao 

contrato nº. 0206743829 nos órgãos de restrição ao crédito por suposto 

débito existente perante a Requerida. E, para comprovar junta o extrato 

produto consultado SCPC, emitido por informações confidenciais, datado 

de 07.12.2019, Id. 27638358. Notícia na exordial, que era cliente da 

Requerida, e fazia uso do chip pré-pago, alega que assistindo a uma 

propaganda na TV, viu uma promoção na modalidade plano controle. Aduz 

que entrou em contato com a Requerida, via telefone e solicitou a adesão 

naquela modalidade, e por sua vez, seria cobrado o valor de R$ 49,90 

(quarenta e nove reais e noventa centavos), no entanto alega que ao 

invés da Requerida habilitar o plano contratado, fizeram o contrário, 

habilitando-se um plano pós-pago no valor de R$ 110,00 (cento e dez 

reais), alega que assim que percebeu o equívoco entrou em contato com a 

parte Requerida e solicitou o cancelamento, do referido plano do qual não 

contratou, bem como por não ter condições. Assevera que desconhece o 

débito restrito no cadastro de inadimplentes, uma vez tratar-se pós-pago e 

por possuir telefone a cartão, ou seja, pré-pago. Assim alega que diante 

da arbitrariedade em ter seu nome e CPF restrito não restou outra 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, pleiteando a declaração 

de inexistência do débito e a indenização por danos morais. Juntou 

documentos com a exordial. Consta dos autos que a Requerida na data de 

27.02.2020, apresentou sua defesa, Id. 29644712, onde em preliminar 

contestou pela ausência da pretensão resistida. E, no mérito em suma 

contestou pelo exercício regular do direito, vez que o Requerente até o 

mês de abril/2015 tinha o plano pré-pago, no entanto realizou-se a 

alteração e adesão para o plano Você Ilim 45 DD no valor de R$ 45,00 e 

não no valor de R$ 49,00, contesta que a linha contratada nº. 66 99628 

3355, conta 0206743829, foi habilitada em 10.04.2015 e cancelada em 

26.08.2015. Contesta mais, que nos meses de abril; maio e junho/2015 a 

parte autora além de utilizar o plano contratado, utilizou serviços acima 

daqueles incluso no seu plano e assim gerando um valor excessivo em 

sua fatura. E, para comprovar anexa print de telas sistêmicas ao contexto 

da contestação, e ainda faturas (Id. 29644710) e relatório de 

chamadas/recebidas completadas (Id. 29644711), demonstrando a 

contratação e utilização dos serviços oferecidos pela Requerida. Contesta 

ainda, pela ausência dos pressupostos da obrigação de indenizar, danos 

morais inexistentes, inscrição devida e mais pela aceitação das telas 

sistêmicas e pela multa de litigância de má-fé ao fato do autor alterar a 

verdade dos fatos, e ao final pela improcedência da ação. Por sua vez, a 

impugnação, Id. 30191389, apresentada nos autos foi considerada 

intempestiva, conforme certidão, Id. 30203863. Pois muito bem. É sabido 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, 

inciso I do NCPC) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Dessa forma, em análise ao 

conjunto probatório, observa-se que a parte Requerida juntou aos autos 

prints de telas sistêmicas, referente a linha telefônica n. 66 99628 3355, 

conta 020674382, bem como faturas e relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas ref. 17490/2019—12 período 

10.02.2014 a 26.08.2015, onde por sua vez demonstra a contratação dos 

serviços oferecidos pela Requerida, provando-se assim os fatos 

modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, artigo 373, inciso 

II do NCPC. Ao contrário do autor que apenas trouxe aos autos o extrato 

de restrição ao crédito, Id. 27638358, deixando de trazer aos autos 

documentos que comprove que contratou o plano controle no valor de R$ 

49,90, conforme alegou em sua exordial, ou seja, trazendo aos autos 

faturas do referido plano devidamente pagas, ou o comprovante de 

protocolo de que tenha entrado em contato com a Requerida e solicitado o 

cancelamento do plano contratado. Saliento, que através dos prints 

anexos a contestação observa-se que o autor está inadimplente no valor 

de R$ 1.026,84 (um mil e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos), 

referente aos meses de abril a junho de 2015, e ainda consta que o ultimo 

pagamento efetuado foi em 07.04.2015 no valor de R$ 63,89 (sessenta e 

três reais e oitenta e nove centavos). Ademais a demonstração de que o 

autor efetuou o pagamento de fatura anterior, como verifica-se dos prints 

das telas sistêmicas, comprova que houve a existência de relação jurídica 

entre as partes, no plano contratado na modalidade Você ilim 45 DDD. 

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes. Sendo assim, não há o que falar 

da inexistência da contratação do referido plano na modalidade Você ilim 

45 DDD, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Requerida. Desse 

modo, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram 

da forma narrada na contestação. Portanto, havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. De tal modo, no que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

inciso I, do NCPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação, ou seja, competia ao Requerente 

comprovar que não utilizou dos serviços cobrados pela Requerida 

referente a linha telefônica 66 99628 3355, conta 020674382, na 

modalidade Você ilim 45 DDD, trazendo aos autos o comprovante de 

pagamento das faturas das quais alega que contratou o plano de telefonia 

na modalidade controle no valor de R$ 49,90 ou o protocolo de 

cancelamento do referido plano. Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, a 
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improcedência da ação se impõe. Quanto a alegação de litigância de 

má-fé, não vislumbro ao presente caso as hipóteses dos artigos 80 e 

seguintes do NCPC. Diante disso, e, por tudo mais que dos autos consta, 

nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO pelo não acolhimento da 

preliminar e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à homologação do 

Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-44.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA ALVES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS LEITE OAB - MT22620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000010-44.2020.8.11.0034. REQUERENTE: AMELIA ALVES ROCHA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação, Id. 30180629 no prazo – Id. 30186579 

e por sua vez a Requerente impugnou, Id. 30387710. Da preliminar. De 

Incompetência do Juizado Especial – face à necessidade de produção de 

prova pericial técnica nas instalações elétricas da parte demandante. Em 

contestação a empresa Requerida alegou a incompetência deste Juizado 

para processamento da causa, ao argumento de se tratar de matéria 

complexa, que dependeria de realização de prova pericial. A arguição não 

comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é 

suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados 

Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, 

como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável 

a prova técnica. Não havendo mais preliminares, passo a análise do 

MÉRITO. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

danos morais pedido de tutela de urgência ajuizada por Amélia Alves 

Rocha em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., 

devidamente qualificadas nos autos. Em síntese alega ser titular e 

consumidora de baixa renda da UC 6/1032674-2, e que no final do mês de 

outubro de 2019 solicitou a mudança do seu padrão de energia do sistema 

monofásico para o bifásico, tendo em vista a necessidade de instalar um 

único aparelho condicionador de ar em sua residência, para ser usado no 

quarto do seu filho, vítima de um gravíssimo acidente automobilístico que 

se encontra numa maca necessitando cuidados especiais. Assevera, que 

o serviço foi realizado com sucesso, mas para a sua surpresa no mês de 

novembro de 2019 sua fatura não foi entregue em sua residência e com 

isso a Requerida passou a lhe encaminhar ligações insistentemente para o 

seu celular cobrando o valor de R$ 1.937,73 (um mil novecentos e trinta e 

sete reais e setenta e três centavos), pelo suposto consumo de (2.165 

Kwh) em total descompasso com o histórico da referida Unidade 

Consumidora, (histórico de consumo dos últimos 12 meses). Afirma que 

indignada entrou em contato com a Requerida, solicitando refaturamento 

da referida conta em 30.12.2019, no entanto tal procedimento foi 

encerrado em 02.01.2020, sem nenhuma solução, assim sem obter êxito 

não restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. Juntou 

documentos com a inicial. Liminar concedida, Id. 27965258, com a 

finalidade da Requerida se abster de efetuar o corte de energia na 

residência da autora, bem como de inserir seu nome no cadastro de 

inadimplentes, tão somente referente a fatura do mês de novembro de 

2019, no valor de R$ 1.937,73 (um mil e novecentos e trinta e sete reais e 

setenta e três centavos), até o deslinde da presente demanda. Realizada 

audiência de conciliação em 04.03.2020 – Id. 29864037, a mesma restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, Id. 30180629, 

a Requerida, contesta em preliminar pela necessidade de realização de 

prova pericial e consequentemente a incompetência do juizado especial. E, 

no mérito contesta em suma que a autora se insurge sobre a fatura de 

recuperação de consumo no valor de R$ 323,01, referente a Unidade 

Consumidora 6/2544423-3 da qual é titular. Contesta ainda, que no caso 

foi realizada a inspeção da referida UC e assim verificou a existência de 

procedimento irregular no medidor e com isso expediu o competente Termo 

de Ocorrência e Inspeção (TOI), do qual contém todas as informações 

relativas a anormalidade constatada no equipamento. Ainda contesta, pela 

improcedência do dano moral, pela inocorrência de ato ilícito capaz de 

gerar dever de indenizar, e, mais que a concessionária em nenhum 

momento suspendeu a energia ou inseriu o nome da autora no cadastro 

dos órgãos de proteção ao crédito, e ao final pela improcedência da ação. 

Contudo, a Requerente, impugnou – Id. 30387710, na totalidade a 

contestação, pelo fato de que a Requerida não trouxe aos autos 

documentos capazes de provar o valor excessivo da fatura questionada e 

ainda impugna os fatos alheios aos autos, referente a UC 6/2544423-3 e o 

valor R$ 323,01, por não pertencerem a autora, e ao final reitera os 

pedidos da exordial pela procedência da ação. Pois muito bem, diante da 

documentação juntada pela Requerente (faturas e histórico de consumo), 

infere-se, que ocorreu o faturamento acima da média de consumo sem 

que houvesse motivo que justificasse tal cobrança. Ademais, a Requerida 

não trouxe aos autos elementos que justificasse o valor excessivo da 

cobrança da fatura referente ao mês de novembro de 2019 com 

vencimento em 11.12.2019, tão somente argumentou que os valores são 

devidos em razão da irregularidade encontrada no medidor e que expediu 

o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), porém deixou de trazer o 

referido termo, conforme alegou em sua defesa, e, mais em sua defesa 

argumenta sobre uma Unidade Consumidora 6/2544423-3, totalmente 

diversa da questionada nos autos, bem como a que a autora questiona 

qual seja UC 6/1032674-2, com exceção somente dos documentos 

juntados pela Requerida, nos Ids. 30180630/30180633 dos quais pertence 

a UC 6/1032674-2, de titularidade da autora. De mais a mais, diante das 

divergências entre os consumos, competia a Requerida trazer aos autos 

através de laudo técnico subscrito por profissional habilitado, de que não 

ocorreu erro no faturamento de consumo, fato este que não consta dos 

autos, apenas a Requerida trouxe aos autos tão somente os seguintes 

documentos: · Histórico de consumo; · Dados cadastrais; · Histórico de 

contas e · Ordens de serviços, todos referente ao cliente da UC 

6/1032674-2 Desse modo, não havendo laudo técnico para provar que 

não houve erro no consumo, considera-se indevida a cobrança 

questionada, em razão de não estar em consonância com a média de 

consumo registrada na Unidade Consumidora 6/1032674-2 da autora. 

Sendo assim, pela documentação juntada infere-se, que ocorreu o 

faturamento acima da média de consumo sem que houvesse motivo que 

justificasse tal cobrança. Logo, diante da não comprovação de que a 

fatura do mês de novembro de 2019, teve alguma irregularidade ou que 

tenha ocorrido o acúmulo do consumo na referida fatura, tenho que a 

parte Requerida deixou de apresentar os fatos que lhe incumbia, qual seja 

a existência dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da 

autora (art. 373, inciso II, NCPC). Desta feita, a determinação da correção 

dos valores cobrados é medida que se impõe e como nos autos não foram 

trazidos quaisquer elementos balizadores precisamente, a cobrança 

questionada deve ser feita pela média dos doze meses antecedentes ao 

período contestado. Neste sentido: EMENTA. APELAÇÃO. CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL.CEB.COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 

EM VALOR EXCESSIVO. ÔNUS DA PROVA. REFATURAMENTO COM BASE 

NA MÉDIA DE CONSUMO DO IMÓVEL. POSSIBILDIADE. 1. O acréscimo 

exagerado na medição de fornecimento de energia, algumas vezes 

superior à média de consumo mensal, sem demonstração de que houve 

alteração na rotina do consumidor, faz presumir a existência de defeito no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 543 de 678



medidor ou falha de leitura, pelo qual responde a concessionária, na forma 

do art. 14 do CDC, devendo o débito ser calculado com base na média das 

seis faturas antecedentes. 2. Apelo provido. (TJDF: Apelação 

0007020-66.2014.8.07.0018, Relator Arnaldo Camanho, julgado em 

29.03.2017, 4ª Turma Cível e publicado em 05.04.2017) EMENTA. 

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. 

FATURA EM VALOR DESPROPORCIONAL. MEDIÇÃO INCONSISTENTE. 

COBRANÇA EXCESSIVA. APURAÇÃO PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE 

MESES. 1. Considerando que o valor das faturas cobradas excede o valor 

médio de consumo, cabe à CAESB provar a precisão de seu sistema de 

medição de consumo. 2. Mostra-se razoável a apuração do valor devido 

pela média de consumo nas faturas dos últimos doze meses que 

antecedem a cobrança. 3. Negou-se provimento ao apelo da autora. 

(TJDF: Apelação 0066958-47.2010.8.07.0001, Relator Sérgio Rocha, 

julgado em 12.11.2014, 2ª Turma Cível e publicado em 19.11.2014). No que 

concerne aos danos morais, verifica-se que no presente caso não houve 

inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, nem 

tampouco ocorreu o corte do fornecimento de energia elétrica na UC 

6/1032674-2, desse modo, não vislumbro, portanto, a configuração dos 

danos morais. Logo, não pode se dizer que a Requerente fora moralmente 

atingida, não se podendo falar de abalo, e, consequentemente indenização 

por dano moral. Assim, não é possível reconhecer que a consumidora 

tenha experimentado qualquer sentimento vexatório ou humilhante, porque 

a situação não lhe seria incomum. Sobre o assunto: EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO ACOLHIDA. 

FATURA ACIMA DA MÉDIA. REFATURAMENTO. POSSIBILIDADE. SIMPLES 

COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não é complexa e tampouco exige a realização de prova 

pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes 

para o julgamento da questão, não se esquecendo de que concessionária 

possui condições técnicas para a realização da prova desejada. Preliminar 

não acolhida. A mera cobrança de faturas acima da média de consumo, 

sem a suspensão do fornecimento em razão da inadimplência, ou prova de 

que a consumidora tentou resolver o problema administrativamente, não 

são fatos suficientes para gerar o dever de indenizar a título de dano 

moral. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta 

sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de 

divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas 

re lações comerc ia is .  (TJMT:  Recurso  Inominado PJe 

8010078-24.2017.8.11.0038, Relator Valmir Alaercio dos Santos, Turma 

Recursal Única, Julgado em 10.05.2018, publicado no DJE 11.05.2018) 

Pelo exposto, JULGO pelo não acolhimento da preliminar arguida pela 

Requerida, e no mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE a pretensão 

formulada na inicial, para: a. DETERMINAR a Requerida que efetue a 

correção da fatura do mês de novembro/2019 com vencimento em 

11.12.2019, com valores pautados na média de consumo dos doze meses 

antecedentes ao período em discussão; b. Que ABSTENHA de suspender 

o fornecimento de energia na UC 6/1032674-2, até que realize a correção 

da fatura do mês de novembro/2019, e c. CONFIRMO a tutela deferida – Id. 

27965258. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à homologação do 

Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000569-52.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ILDO BARBOSA FILHO (EMBARGANTE)

CRISTIANO LUIS JESS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE GARCIA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DE MOURA HORTA OAB - MT9811/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

N A T A L  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o : 

1000569-52.2019.8.11.0093; Valor causa: R$ 99.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)/[Efeito Suspensivo / 

Impugnação / Embargos à Execução]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a 

manifestação juntada pelo polo passivo da presente ação, ID 29500706, 

foi apresentada tempestivamente. Sirvo-me desta também para intimar o 

polo ativo para que requeira o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias. FELIZ NATAL, 24 de abril de 2020 MARIA ELIRA FLORES DE 

OLIVEIRA Técnica Judiciária SEDE DO VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E 

INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - 

MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-69.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000014-69.2018.8.11.0093 REQUERENTE: EDER DUTRA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Não obstante o teor do(a) despacho/decisão de Num. 

23762268 - Pág. 1 e da certidão de Num. 29500012 - Pág. 1, verifica-se 

que a parte autora, devidamente intimada, por meio de seu advogado 

constituído, para audiência de conciliação (Num. 11719757 - Pág. 1), não 

compareceu à solenidade e não apresentou qualquer justificativa, o que 

faz presumir sua desistência. Assim, HOMOLOGO a desistência tácita da 

parte autora e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do 

NCPC. Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, a 

movimentação do Poder Judiciário sem o devido zelo por aquele que 

postula, mormente diante dos mais de 04 (quatro) mil processos em trâmite 

neste Foro, enseja a cobrança pelo custo do trabalho, notadamente 

porque nenhuma justificativa foi apresentada, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido do nobre causídico da parte autora e a CONDENO ao pagamento de 

custas e despesas processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC 

c.c. o Enunciado 28 do FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” 

“ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” 

Entretanto, dispenso-a do pagamento de honorários advocatícios na forma 

dos citados dispositivos legais suso declinados (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da assinatura 

eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000259-46.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

L PERUZATTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 30/09/2019 AS 14:45 HORAS.

Comarca de Guarantã do Norte

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000610-37.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JANELISE CAMPOS POZZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON SEBASTIAO GUAITA JUNIOR OAB - PR36599 (ADVOGADO(A))

MICHEL ARON PLATCHEK OAB - PR27014 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMERSON CAMPOS (REQUERIDO)

ELISA TRENTO CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MARIOT OAB - PR24514 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JUÍZO DA COMARCA DE CORBELIA PR (DEPRECANTE)

Juízo da Vara Unica de Guarantã do Norte MT (DEPRECADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000610-37.2019.8.11.0087. REQUERENTE: JANELISE CAMPOS POZZA 

REQUERIDO: ELISA TRENTO CAMPOS, JAMERSON CAMPOS GUARANTÃ 

DO NORTE, 24 de abril de 2020. Vistos, etc. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo-se a cópia como mandado. Consignando que a 

avaliação deve ser realizada pelo Oficial de Justiça. Após o cumprimento, 

proceda-se as baixas e anotações de estilo, com as cautelas legais e 

devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 24 de abril de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000349-38.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLORIAS DE QUADROS SCHNECKEMBERG (REQUERIDO)

ANTENOR SCHNECKEMBERG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000349-38.2020.8.11.0087. REQUERENTE: BUNGE ALIMENTOS S/A 

REQUERIDO: CLORIAS DE QUADROS SCHNECKEMBERG, ANTENOR 

SCHNECKEMBERG Vistos, etc. Considerando que a precatória foi 

distribuída sem o devido recolhimento das custas e taxas judiciárias, 

intime-se a exequente Bunge Alimentos S/A para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o pagamento das aludidas despesas, sob pena 

de devolução sem o cumprimento, consoante o item 2.7.2 da CNGC. 

Guarantã do Norte/MT, 23 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001238-26.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE OLIVEIRA LINHARES OAB - PA009431 (ADVOGADO(A))

CLAUDIANE REBONATTO LOPES OAB - PA10013 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR TELLECHER (REQUERIDO)

DBS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

JULIANE ROMAN SCHERER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUÍZO DA 2ª VARA FEDERAL CÍVEL E CRIMINAL DA SSJ DE SANTARÉM 

PA (DEPRECANTE)

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE 

(DEPRECADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001238-26.2019.8.11.0087. REQUERENTE: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

REQUERIDO: DBS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME, JULIANE 

ROMAN SCHERER, ADEMAR TELLECHER Vistos, etc. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo-se a cópia como mandado. Após o cumprimento, 

proceda-se as baixas e anotações de estilo, com as cautelas legais e 

devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 24 de abril de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000349-38.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLORIAS DE QUADROS SCHNECKEMBERG (REQUERIDO)

ANTENOR SCHNECKEMBERG (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

por meio de seu advogado, para aportar nos autos o comprovante de 

pagamento das custas e taxas judiciárias para distribuição da carta 

precatória na comarca deprecada, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000349-38.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLORIAS DE QUADROS SCHNECKEMBERG (REQUERIDO)

ANTENOR SCHNECKEMBERG (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

por meio de seu advogado, para aportar nos autos o comprovante de 

pagamento das custas e taxas judiciárias para distribuição da carta 

precatória na comarca deprecada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000610-37.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JANELISE CAMPOS POZZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON SEBASTIAO GUAITA JUNIOR OAB - PR36599 (ADVOGADO(A))

MICHEL ARON PLATCHEK OAB - PR27014 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMERSON CAMPOS (REQUERIDO)

ELISA TRENTO CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MARIOT OAB - PR24514 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JUÍZO DA COMARCA DE CORBELIA PR (DEPRECANTE)

Juízo da Vara Unica de Guarantã do Norte MT (DEPRECADO)
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Intimação da parte autora, na pessoa de seu (s) advogado(s), para no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo 

ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001319-72.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO COSSIA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu (s) advogado(s), para no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo 

ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000340-76.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA VIEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR LIMA SILVA (INVENTARIADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para no prazo de 15 (quinze) dias retificar a inicial, sob pena 

do indeferimento da petição.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101598 Nr: 2345-30.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Fagundes Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82183 Nr: 1517-73.2012.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tober Tiago de Costa Cozer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056-OAB /MT

 Intimação do (a) advogado (a)Mauro Paulo Galera Mari, para apresentar, 

caso queira, contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela 

parte autora, às fls. 130/131, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91750 Nr: 530-32.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DEVAIR DA SILVA, CLEBERSON 

ELDIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) Jean Carlos Rovaris para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92668 Nr: 1060-36.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ CARLOS DE PAULA, SERGIO DE 

OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) Jean Carlos Rovaris para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98714 Nr: 692-90.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Pasa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte recorrida (requerente) a apresentar as contrarrazões de 

apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100426 Nr: 1672-37.2016.811.0087

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Vasselai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA STEFANELLO BIASSOLO, MARCOS 

EUGENIO MARTINS ZENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Campos Vaz - 

OAB:14427/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelice Malavazi - 

OAB:24162, Ivan Carlos Santore - OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Intimado o espólio/sucessor/herdeiros, por meio dos patronos, para 

manifestar interesse na sucessão processual e promover a habilitação no 

prazo designado, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101790 Nr: 2463-06.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) Jean Carlos Rovaris para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, inciso III, do CPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33232 Nr: 2136-42.2008.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro A de Moura Apoitia - 

OAB:MT/ 11.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) Mauro A de Moura Apoitia para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109275 Nr: 2519-05.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Bez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - 

OAB:29320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) WILKER BAUHER VIEIRA LOPES para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117236 Nr: 3680-16.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelita Kemper - OAB:15.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruy Barbosa Marinho 

Ferreira - OAB:3.596-A/OAB-MT

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) Angelita Kemper para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34955 Nr: 1069-08.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Glademir Antonio Maccari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Etevaldo Roque Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kássio Roberto Pereira - 

OAB:12.691-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) Kássio Roberto Pereira para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, inciso III, do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000340-76.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA VIEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR LIMA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000340-76.2020.8.11.0087. 

REQUERENTE: CLAUDIA VIEIRA SANTOS INVENTARIADO: JOSIMAR LIMA 

SILVA Vistos, etc. Trata-se de pedido de alvará judicial ajuizado por 

CLÁUDIA VIEIRA DOS SANTOS SILVA em virtude do óbito de seu 

companheiro JOSIMAR LIMA SILVA. Em síntese, aduz ter convivido em 

união estável com Josimar Lima Silva, falecido em 16/04/2013. Alega que, 

na qualidade de herdeiros, o de cujus deixou três filhos, quais sejam: 

Maelle Vieira dos Santos Silva, Daniel Vieira dos Santos Silva e Wallace 

Bruno Vieira dos Santos Silva. Sustenta, por fim, que o espólio de seu 

convivente consiste em uma motocicleta, um carro e um consórcio, 

totalizando o valor de R$ 33.394,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa e 

quatro reais). Diante disso, alegando que os bens deixados pelo de cujus 

possuem pequeno valor, a autora requer a expedição de alvará judicial 

para autorizá-la a receber os valores referentes ao consórcio e transferir 

a propriedade dos veículos para si, ressaltando que os referidos herdeiro 

anuem com o pedido. Juntou documentos. É a síntese. Decido. Diante do 

relatado, tem-se que a ação visando expedição de alvará judicial para 

levantamento de valores, por se tratar de jurisdição voluntária, é uma 

exceção à obrigatoriedade da realização do inventário, estando previsto 

na Lei nº 6.858/1980 e regulamentado pelo Decreto nº 85.845/1981. 

Todavia, “a expedição de alvará judicial somente é possível caso 

preenchidos certos requisitos, quais sejam, que o falecido não tenha 

deixado bens a inventariar que não os resíduos pecuniários e que não 

haja controvérsia em relação à legitimidade dos herdeiros. Verificada a 

existência de bens a inventariar, impossível a concessão do alvará” 

(TJ-MG - AC: 10582130006635001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de 

Julgamento: 12/08/2014, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 25/08/2014). Compulsando os autos, vislumbra-se claramente 

a existência de dois bens móveis (automóvel VW/VOYAGE 1.0, ano 2011, 

cor CINZA, placa NJU5963 e motocicleta YAMAHA/LANDER XTZ250, ano 

2007, cor PRETA, placa NJV2110), de titularidade do falecido Josimar Lima 

Silva (conforme documentos de ID 31335939 e 31336192), estando os 

mesmos sujeitos à inventário. Verifica-se, assim, que havendo bens 

móveis a inventariar, deve a autora, a fim de proceder à transferência da 

titularidade dos respectivos automóveis, perante o DETRAN, ajuizar a 

competente ação de inventário, uma vez que os Tribunais de Justiça 

pátrios consolidaram o entendimento de que “havendo bens em nome do 

de cujus a partilhar, inviável a expedição de alvará sem a abertura do 

inventário”. Nesse sentido: ALVARÁ JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE BENS A 

INVENTARIAR. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. Havendo bens em nome do 

de cujus a partilhar, inviável a expedição de alvará sem a abertura do 

inventário. Ante a notícia do falecimento e da ciência da existência de bem 

a inventariar, de ser desconstituída a sentença, para dar prosseguimento 

ao feito como inventário. Apelação parcialmente provida, de plano. (TJ-RS 

- AC: 70063629729 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 

27/05/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 29/05/2015). EMENTA: ALVARÁ JUDICIAL - REQUISITOS - EXISTÊNCIA 

DE BENS A INVENTARIAR - IMPOSSIBILIDADE. O alvará judicial é uma 

exceção à obrigatoriedade da realização do inventário, tratando-se de 

procedimento substitutivo do mesmo, previsto na Lei 6858/80, 

regulamentado pelo Decreto 85845/81. Essa possibilidade somente se 

configura no caso de ausência de bens a inventariar. (TJMG -Apelação 

Cível 1.0512.15.006089-9/001, Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2015, publicação da sumula em 

10/12/2015). De encontro é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado da Bahia: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL 

PARA LEVANTAMENTO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA DO "DE 

CUJUS". INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OUTROS BENS SUJEITOS A 

INVENTÁRIO. APELO NÃO PROVIDO. Conforme previsão contida no artigo 

2 ‹, da Lei n ‹ 6.858/80, o alvará judicial para levantamento de valores é 

cabível, desde que inexistam outros bens sujeitos a inventário. É fato 

incontroverso nos autos que existem outros bens sujeitos a inventário, de 

modo que o pleiteado alvará é incabível, em razão da previsão expressa 

do dispositivo supramencionado. Patente, portanto, a falta de interesse 

processual, na modalidade adequação. Apelo conhecido e não provido. 

(Classe: APELAÇÃO, Número do Processo: 0502365-21.2014.8.05.0080, 

Relator (a): Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, Publicado 

em: 11/09/2015). Cumpre ressaltar, na esteira do entendimento 

jurisprudencial pátrio, que “A apuração da existência de bens e a sua 

transferência deve ser deduzida em sede de inventário”. A corroborar: 
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ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DO ÚNICO BEM MÓVEL. NECESSIDADE 

DE INVENTÁRIO. 1. O pedido autônomo de expedição de alvará judicial 

somente é cabível quando, inexistindo bens a serem partilhados, existirem 

valores deixados pelo de cujus e que não foram por ele utilizados. 

Inteligência da Lei nº 6.858/80. 2. A apuração da existência de bens e a 

sua transferência deve ser deduzida em sede de inventário, que não se 

sujeita ao interesse ou à conveniência dos sucessores ou cessionários, 

tratando-se de providência obrigatória, que pode ser tomada até de ofício 

pelo próprio julgador. Inteligência do art. 982 do CPC. Recurso desprovido. 

(TJ-RS - AI: 70053584165 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves, Data de Julgamento: 24/04/2013, Sétima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2013). Consigno que, se todos 

os herdeiros forem capazes e concordes, poderá fazer-se o inventário e 

a partilha pela via administrativa, através de escritura pública. Diante 

disso, tem-se que a via eleita pela autora para pleitear os bens que 

compões o espólio do autor mostra-se inadequada, devendo a inicial ser 

aditada, de modo a convertê-la em inventário. Por conseguinte, em que 

pese o causídico possuir instrumento de procuração em nome dos 

herdeiros do falecido não há nos autos declaração de renúncia da 

herança. Assim, deve a inicial ser retificada visando a inclusão dos 

herdeiros no polo ativo da ação ou a juntada da aludida declaração. Em 

continuidade, tem-se a ausência de documentos essenciais, quais sejam 

os documentos pessoais dos filhos herdeiros do de cujus, devendo 

constar o estado civil e, havendo casamento ou união estável, a indicação 

do regime de bens deste. Ainda, visando a celeridade e economia 

processual, deve o causídico da autora juntar aos autos a certidão de 

Censec, visando averiguar a existência de testamento. Outrossim, 

denota-se que o valor atribuído à causa encontra-se incorreto, haja vista 

que deve ser correspondente ao valor total da universalidade de bens 

deixados pelo de cujus. Ante o exposto, com fulcro no art. 321 do CPC, 

concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias que retifique a inicial, 

sob pena do indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Guarantã do Norte/MT, 23 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001319-72.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO COSSIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1001319-72.2019.8.11.0087. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: JOSE APARECIDO 

COSSIA Vistos, etc. I – Preenchidos os requisitos legais recebo a inicial 

executiva. II – Cite-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida, nos termos do art. 829 do NCPC. III – 

Saliento que o prazo de 15 (quinze) dias para embargos terá seu início 

conforme as hipóteses enunciadas no art. 915 do NCPC. IV - Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

consignando que, em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do NCPC). V – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. VI – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, determino 

que o Sr. Oficial de Justiça, munido de segunda via do mandado, proceda 

de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, de tudo lavrando-se o 

respectivo auto, com intimação da parte executada. A penhora recairá 

sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros forem 

indicados pela parte executada e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente (art. 829, §§1º e 2º, do NCPC). VII – Não 

encontrada a parte ou não havendo bens passíveis de penhora, intime-se 

a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo. VIII – Acaso haja requesto por parte do 

exequente, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828 do NCPC), devendo o (a) exequente, no 

prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as 

averbações efetivadas (art. 828, §1º, do NCPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida (art. 828, 

§5º, do NCPC). IX – Defiro o pedido de inclusão do nome do devedor em 

cadastro de inadimplentes, por aplicação do disposto no art. 782, §3º, do 

CPC. Caberá à Secretaria adotar as medidas necessárias para o 

cumprimento desta determinação. X - Por fim, defiro o pedido no sentido de 

que todas as publicações e intimações devem ser realizadas 

exclusivamente em nome dos advogados Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira, OAB/MT 20.495/A, cabendo à Secretaria promover a retificação 

junto ao sistema. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 24 de abril de 2020 Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000025-82.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.P.M. DE ASSIS & CHAVES KIHARA LTDA - ME (REU)

YAGO HISAMI CHAVES KIHARA (REU)

MICHELI PERIM MARTINS DE ASSIS (REU)

YASUKITI KIHARA (REU)

SIRLENE FRANCISCA CHAVES KIHARA (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000025-82.2019.8.11.0087. AUTOR(A): INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. REU: M.P.M. DE ASSIS & CHAVES 

KIHARA LTDA - ME, YAGO HISAMI CHAVES KIHARA, MICHELI PERIM 

MARTINS DE ASSIS, YASUKITI KIHARA, SIRLENE FRANCISCA CHAVES 

KIHARA Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABÁ LTDA em 

face de M.P.M DE ASSIS & CHAVES KIHARA LTDA – ME, YAGO HISAMI 

CHAVES KIHARA, MICHELE PERIM MARTINS DE ASSIS, YASUKITI KIHARA 

E SIRLENE FRANCISCA CHAVES. Acordo juntado aos autos sob ID 

31054241. É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos, 

vislumbra-se que as avenças, atinentes ao pagamento do débito que 

ensejou o ajuizamento deste feito, estão devidamente regulares, não 

havendo qualquer empecilho à homologação. Em face do exposto, 

HOMOLOGO o acordo ajustado, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, devendo seus termos ser estritamente obedecidos pelas partes. 

Ademais, constatando que o instrumento de transação requereu a 

suspensão do feito enquanto perdurar as obrigações, nos termos do art. 

922, do CPC, SUSPENDO o procedimento até 19/09/2022, uma vez que o 

débito será pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com a primeira 

vencendo em 19/09/2019 (um mês após a assinatura do contrato). 

Aguardem os autos em pasta destinada ao arquivamento provisório e, 

encerrado o período de suspensão, intime-se a parte exequente para 

manifestação em até 10 (dez) dias, quando deverá requerer as medidas 

pertinentes ao deslinde do procedimento. Havendo manifestação das 

partes, venham-me conclusos. Intimem-se. Guarantã do Norte/MT, 24 de 

abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-79.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do requerente para manifestar acerca da petição, ID 31130421 e 

seguintes, requerendo o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-71.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR MATHEUS JUNIOR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA OAB - MT0018934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, na pessoa de seu advogado, da 

decisão, bem como para COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 29/05/2019, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010176-61.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida (requerente) para, caso queira, apresentar as 

Contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-89.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA CRISTINA DA SILVA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida (requerente) para, caso queira, apresentar as 

Contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000464-52.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE GUIRATINGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS OAB - MT0019730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR LIMA CARBONATO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA Cer t i dão  de  Impu ls ionamento  Processo : 

1000464-52.2019.8.11.0036 Em cumprimento ao item 4 da Decisão ID 

20336387, INTIMO a parte exequente para dar o devido prosseguimento no 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo legal, sob pena de 

extinção da presente ação sem resolução do mérito. Guiratinga/MT, 24 de 

abril de 2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DA VARA 

ÚNICA DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY 

INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 

78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000333-77.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS OAB - MT24816/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA Cer t i dão  de  Impu ls ionamento  Processo: 

1000333-77.2019.8.11.0036 Considerando a Certidão de ID 27928961, 

INTIMO a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo oque 

entender de direito no prazo legal. Guiratinga/MT, 24 de abril de 2020 

KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DA VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000704-41.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO CASTILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA Cer t i dão  de  Impu ls ionamento  Processo: 

1000704-41.2019.8.11.0036 Considerando a Contestação ID 25297924, 

INTIMO a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

impugnação, caso queira. Guiratinga/MT, 24 de abril de 2020 KELLVIN 

CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DA VARA ÚNICA DE GUIRATINGA 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA 

MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 

34311387

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000571-96.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

D. I. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS OAB - MT24816/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. S. R. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos n° 1000571-96.2019.8.11.0036 Ação de Alimentos Sentença. Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS das menores MAYLLA SIQUEIRA SILVA e LAYLLA 

SIQUEIRA SILVA, representadas por sua genitora, DEBORA IANA 

SIQUEIRA CARVALHO, em face de PEDRO HENRIQUE SILVA RIBEIRO. Em 

decisão id 21522643, foi arbitrado ALIMENTOS PROVISÓRIOS no valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo mensal vigente, 

equivalente ao valor de R$ 299,40 (duzentos e noventa e nove reais e 

quarenta centavos) para as duas autoras. Realizada audiência de 

conciliação, as partes compuseram-se quanto ao valor dos alimentos a 

serem prestados pela parte requerida, bem como quanto à guarda e 

visitas (id 26811628). Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou 

pela homologação judicial do acordo realizado. Vieram-me os autos 
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conclusos. Decido. Considerando que o Ministério Público pugnou pela 

homologação do acordo entabulado, uma vez que foi respeitado 

integralmente o interesse das menores na referida transação, 

HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, realizado entre as partes (ID 

26811628), para que produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, 

julgo extinto o presente processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do NCPC. 1) CONCEDO em favor de DEBORA 

IANA SIQUEIRA CARVALHO a GUARDA DEFINITIVA E UNILATERAL de 

suas filhas menores MAYLLA SIQUEIRA SILVA e LAYLLA SIQUEIRA 

SILVA. 2) LAVRE-SE a serventia o competente termo de guarda definitiva. 

3) DETERMINO que as visitas paternas sejam livres, dependendo apenas 

da prévia autorização da genitora, a qual não pode negar o contato do pai 

com as filhas sem uma justificativa plausível, sob pena de vir a responder 

por alienação parental. 4) CIÊNCIA ao Ministério Público. Sem custas e 

taxas judiciárias. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações estilares. Guiratinga/MT, 09/04/2020. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39343 Nr: 1527-71.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ATdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1527-71.2015.811.0036 (39343)

Ação de Alimentos

Decisão.

Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido da parte autora às fls. 183/185, bem como o pedido de 

prisão civil pugnado pelo Parquet (fl. 187), uma vez que o presente feito 

trata-se de ação de alimentos, cuja citação do requerido se quer ocorreu, 

posto que o documento de ref. 116 não comprova que houve a efetiva 

citação do requerido, mas, tão só, a entrega da citação na PGE, diligência 

essa que o motivo desconhece esse Juízo.

Assim, INTIME-SE a parte auttora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe se o alimentando ainda encontra-se residindo na presente 

comarca, bem como forneça endereço atualizado do requerido para fins 

efetivação da citação.

Com o aportamento da manifestação, CERTIFIQUE-SE a serventia e 

VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 23/04/2020.

 Assinado Digitalmente

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39724 Nr: 80-14.2016.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS CAMPOS FILHO - 

OAB:2470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 80-14.2016.811.0036 (39724)

Ação de Alimentos

Decisão.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Alimentos, com pedido liminar, proposta por B. D. O. 

M., menor impúbere, devidamente representado por sua genitora, Rafaela 

Souza de Oliveira, que move em desfavor de TIAGO DE JESUS MOREIRA, 

igualmente qualificado.

Em decisão de fl. 13, deferiu-se o pedido liminar para determinar o 

pagamento dos alimentos provisórios arbitrados no valor de 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo, a partir da citação.

Até o presente momento processual, não houve êxito na citação do 

requerido, conforme demonstra a certidão de fl. 89.

Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento.

Inicialmente, cumpra-se destacar que, ao compulsar os autos, ressai que 

a genitora do infante, ora demandante, informou nos autos que se 

encontra residindo no endereço “Rua José Alves Marciel, nº 1.977, Bairro 

Vila Rica, Rondonópolis-MT”, conforme certidão de fl. 49.

Ante tal informação, cabe averiguar quanto a continuidade do tramite 

deste presente feito nesse juízo, observando-se, além das normas legais, 

o entendimento jurisprudencial, bem como se sopesando com 

razoabilidade.

Nesta senda, o entendimento consolidado da Corte Superior, as quais 

optaram pela solução que melhor se alinhe aos interesses do menor, dada 

a hipossuficiência deste, máxime quando a finalidade preponderante da 

actio sincrética é a própria subsistência do infante a ser garantida através 

da prestação dos alimentos que ora se vindica.

Segundo o referido precedente:

“O caráter continuativo da relação jurídica alimentar, conjugado com a 

índole social da ação de alimentos, autoriza que se mitigue a regra da 

perpetuatio jurisdictionis. [...]. Assim, se a troca de domicílio ocorrer 

durante o curso da ação originária não parece razoável que se afaste 

esse entendimento com vistas somente no aspecto da estabilidade da lide, 

de marcante relevância para outras demandas, mas subalterno nas ações 

de alimentos, permeáveis que são a fatos supervenientes.” (STJ – 2ª S. – 

CC nº 114461/SP – Rel. Min. RAUL ARAÚJO – j. em 27/06/20

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12183 Nr: 1056-36.2007.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivelton Macêdo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Autos n° 1056-36.2007.811.0036 (12183)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO o pedido do Ministério Público de Ref. 185.

2) EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da 

comarca de Guiratinga/MT, para que informe, no prazo de 10 (dez) dias 

acerca da existência de registro de óbito do acusado ERIVELTON 

MACÊDO DOS SANTOS.

3) De igual modo, OFICIE-SE ao Cartório da 2ª Zona Eleitoral, para que 

informe, no prazo de 10 (dez) dias acerca da existência de registro de 

óbito do acusado.

4) EXCEPCIONALMENTE, em virtude da expedição da Portaria-Conjunta nº 

249/2020, a qual determinou o fechamento das portas do Palácio da 

Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial, no período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, bem como a Portaria-Conjunta nº 281/2020 que 

prorrogou o prazo inicialmente estabelecido para fechamento dos fóruns 

do Estado, na primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) 

a presente decisão VALERÁ COMO OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA e 

MANDANDO, e o que mais couber para o estrito cumprimento desta 

decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 23/4/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38043 Nr: 1091-15.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcílio Nunes Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Vistos, etc.

Ante os documentos e requerimento juntados pelo requerido em Ref. 110, 

bem como considerando que a Defensoria Pública está com as atividades 

suspensas na comarca de Guiratinga, NOMEIO a Dra. WILMARY DOS 

SANTOS VILELA para patrocinar os interesses da parte requerida, 

fixando honorários advocatícios no valor de 1,0 (um) URH’s, a serem 

ulteriormente executados em face do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, HABILITE-SE, ao ensejo, INTIME-SE a causídica, via DJE, da 

presente nomeação e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, presente as 

alegações finais do requerido.

No mais, CADASTRE-SE a causídica no Sistema Apolo com urgência para 

que possa receber as futuras publicações.

 Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 23/04/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38317 Nr: 1214-13.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Gabriela Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso –DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, Rogério Alves 

Arcoverde - OAB:6761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Decido.

Diante do exposto, RECONHEÇO a ilegitimidade passiva ad causam do 

requerido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

– DETRAN, portanto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

CONDENO os autores ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, CONTUDO a sua execução 

deverá seguir o procedimento expresso no art. 98, §3º do CPC, em vista 

do deferimento do benefício da justiça gratuita.

Por fim, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 23/04/2020.

 Assinado Digitalmente

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39421 Nr: 1555-39.2015.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido dos Santos, Vanilda Dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Brilhante De Alencar, Ana de Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1555-39.2015.811.0036 (39421)

Decisão.

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido da parte autora à fl. 88, para tanto, CITEM-SE, nos moldes 

da decisão de fl. 33, os confrontantes:

- Nazaré Feitosa Dantas e seu cônjuge no endereço Rua 10, n. 760, Bairro 

Areião, Guiratinga/MT;

- Antônio Benicio e seu cônjuge no endereço Rua 10, n. 730, Bairro 

Areião, Guiratinga/MT.

Com o transcurso do prazo, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os 

autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 23/04/2020.

 Assinado Digitalmente

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41172 Nr: 445-68.2016.811.0036

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas Ferreira Barboza Cardoso, Maria José 

Cardoso, Luis Carlos Cardoso, Israel Cardoso Filho, Vera Lúcia Cardoso 

Chagas, Lusia Cardoso, Carlos Roberto Cardoso, Roberto Carlos Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o presente Inventário, pelo 

rito de Arrolamento Sumário e os termos expostos às fls. 02/07 para que 

produza os legais e jurídicos efeitos, ressalvados os erros, omissões ou 

eventuais direitos de terceiros, por consequência extingo o presente feito, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I do CPC.

1) DEIXO de condenar o inventariante ao pagamento das custa e das 

despesas processuais, uma vez que é beneficiária da Justiça Gratuita, 

inclusive é assistida pela Defensoria Pública e foi isenta do pagamento do 

imposto ITCMD.

2) REVOGO a decisão de fl. 83 (Ref. 61), vez que, além da advogada 

dativa não ter se manifestado no feito, no atual estágio processual 

vislumbra-se necessário a nomeação de advogado dativo. Logo, 

DECLARO INEFICAZ a nomeação de advogado dativo da Dra. LUCIANA 

GULART SOARES.

3) NOTIFIQUE-SE o Estado do Mato Grosso da presente sentença 

homologatória, para que, caso tenha interesse, requeira o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Com o trânsito em julgado:

4) EXPEÇA-SE o competente formal de partilha, nos termos estabelecidos 

na petição inicial.

5) Excepcionalmente, em virtude da expedição da Portaria-Conjunta nº 

249/2020, a qual determinou o fechamento das portas do Palácio da 

Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial, no período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, bem como a Portaria-Conjunta nº 281/2020 que 

prorrogou o prazo inicialmente estabelecido para fechamento dos fóruns 

do Estado, na primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) 

a presente decisão SIRVA-SE COMO OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA e 

MANDADO, e o que mais couber para o estrito cumprimento desta 

decisão.

6) Após nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 23/04/2020.

Assinado digitalmente

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41740 Nr: 629-24.2016.811.0036

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Oliveira Souza, Keila de Oliveira de Souza, João 

Batista Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o presente Inventário, pelo 

rito de Arrolamento Sumário e os termos expostos às fls. 02/06 para que 

produza os legais e jurídicos efeitos, ressalvados os erros, omissões ou 

eventuais direitos de terceiros, por consequência extingo o presente feito, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I do CPC.

1) DEIXO de condenar o inventariante ao pagamento das custa e das 

despesas processuais, uma vez que é beneficiária da Justiça Gratuita, 

inclusive é assistida pela Defensoria Pública e foi isenta do pagamento do 

imposto ITCMD.

2) NOTIFIQUE-SE o Estado do Mato Grosso da presente sentença 

homologatória, para que, caso tenha interesse, requeira o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Com o trânsito em julgado:

3) EXPEÇA-SE o competente formal de partilha, nos termos estabelecidos 

na petição inicial.

4) Excepcionalmente, em virtude da expedição da Portaria-Conjunta nº 

249/2020, a qual determinou o fechamento das portas do Palácio da 

Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial, no período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, bem como a Portaria-Conjunta nº 281/2020 que 

prorrogou o prazo inicialmente estabelecido para fechamento dos fóruns 

do Estado, na primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) 

a presente decisão SIRVA-SE COMO OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA e 

MANDADO, e o que mais couber para o estrito cumprimento desta 

decisão.

5) Após nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 23/04/2020.

Assinado digitalmente

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000334-62.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE SANTOS SALES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERMINO GALDINO CORTEZ OAB - MT2702/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE ANICESIO (IMPETRADO)

INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS OAB - MT0019730A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n°: 1000334-62.2019.8.11.0036 Mandado de Segurança Decisão. 

Vistos etc. 1) Pela leitura do art. 1010, §3º do novo Código de Processo 

Civil, verifica-se que foi abolido o juízo de admissibilidade do Recurso de 

Apelação pelo órgão prolator da decisão impugnada, cabendo ao juízo “ad 

quem” sua apreciação, após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do 

referido artigo. 2) Dessa forma, INTIME-SE a parte apelada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões em face do 

Recurso de Apelação de ID 24418339 (art. 1.010, §1º do Novo CPC). 3) 

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. 

Guiratinga/MT, 23/04/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000188-84.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

MITOMI TANNO (EXECUTADO)

KEILA PEREIRA TANNO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Processo nº 1000188-84.2020.8.11.0036 Execução de Título Extrajudicial 

Decisão. Vistos, etc. 1) CITE-SE a parte executada, pelo inteiro teor da 

inicial, para no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 

829 do CPC), no montante de R$ 123.609,96(cento e vinte e três mil, 

seiscentos e nove reais e noventa e seis centavos), advertindo-a de que 

sobre o valor do débito incidirá os honorários advocatícios em 10% do 

valor do débito, em havendo pagamento integral no prazo de três dias, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, caput e §1º do CPC). 

2) Advirta-a de que, contado da data da juntada aos autos do mandado 

cumprido, passará a fluir o prazo de 05 (quinze) dias, para apresentar 

embargos, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 e 

915, caput, do CPC) ou requerer o parcelamento do valor da execução 

nos termos do art. 916 do CPC. 3) Decorrido tal prazo sem pagamento, 

oferecimento de bens ou requerimento de parcelamento, deverá ser 

procedida a PENHORA em tantos bens quantos bastem para o pagamento 

do débito atualizado, juros custas e honorários advocatícios, devendo os 

bens serem AVALIADOS, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando o executado (art. 829, § 1º e 841, caput, do CPC). 4) Em não 

sendo localizado os executados para intimação da penhora, constará na 

certidão detalhadamente as diligências realizadas. Se a penhora recair 

sobre bens imóveis, proceda a INTIMAÇÃO de seu cônjuge (art. 842, 

caput, do CPC). 5) Por fim, não sendo encontrada a parte executada e 

decorrido o prazo da citação sem pagamento do débito e sem a realização 

de penhora de bens, INTIME-SE a parte exequente para dar o devido 

prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito. 6) 

Excepcionalmente, em virtude da expedição da Portaria-Conjunta nº 

249/2020, a qual determinou o fechamento das portas do Palácio da 

Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial, no período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, bem como a Portaria-Conjunta nº 281/2020 que 

prorrogou o prazo inicialmente estabelecido para fechamento dos fóruns 

do Estado, na primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) 

a presente decisão VALERÁ COMO OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA e 

MANDANDO, e o que mais couber para o estrito cumprimento desta 

decisão. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga-MT, 

23/04/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000024-22.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Airton (Pastor) (REU)

Valdivino (REU)

Fernando (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 1000024-22.2020.8.11.0036. 

AUTOR(A): IZAURA MARIA DA SILVA REU: VALDIVINO, FERNANDO, 
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AIRTON (PASTOR) Vistos, etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

(Id. 29537292) opostos pela parte autora, em face da decisão de Id. 

29130965, alegando omissão, uma vez que este Juízo não mencionou 

acerca do pedido de assistência gratuita. Assim, vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e Decido. Os presentes 

embargos merecem pronto acolhimento, uma vez que a decisão de fato foi 

omissa no ponto impugnado. Ante o exposto: 1) RECEBO os embargos de 

declaração e DOU PROVIMENTO AO RECURSO, com alteração do julgado, 

apenas para INCLUIR o seguinte item no dispositivo da decisão sob Id. 

29130965: “CONCEDO a assistência de justiça gratuita, visto que a parte 

autora não possui condições de arcar com as custas processuais, 

conforme preceitua a Lei 1060/50.” 2) No mais, dando prosseguimento ao 

presente feito, quanto a manifestação sob Id. 30225378, como é de pleno 

conhecimento dos jurisdicionados, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através da Portaria Conjunta n. 249/2020, de 18 de março de 

2020 estabeleceu, como medida de contenção ao novo coronavírus 

(COVID-19), o fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns 

das Comarcas e de quaisquer dependências do serviço judicial, com a 

instituição obrigatória do teletrabalho e, por consequência, o isolamento 

social, medidas essas que perduram até então, conforme 

Portaria-conjunta n. 281/2020. Assim, haja vista as informações prestadas 

pela própria parte autora de que o local já se encontra desocupado pelos 

requeridos, não vislumbro no caso concreto circunstâncias que indiquem 

imprescindível cumprimento imediato para evitar o perecimento, a ameaça 

ou a grave lesão a direitos, bem como as reputadas indispensáveis ao 

atendimento dos interesses da justiça. Desse modo, CUMPRAM-SE as 

determinações já dispostas na decisão de Id. 29130965 em consonância 

com os termos da Portaria-Conjunta n. 249 e Portaria-Conjunta n. 

281/2020. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 

24/04/2020. Assinado digitalmente Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000110-07.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO GONCALVES (REQUERIDO)

FERNANDA GONCALVES NEGRI SAPATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DESPACHO Processo: 1000110-07.2020.8.11.0096. REQUERENTE: 

RONALDO PADILHA REQUERIDO: ALBERTO GONCALVES, FERNANDA 

GONCALVES NEGRI SAPATA Vistos, etc. 1) Sem delongas, tendo em 

vista que o endereço da parte devedora apresentado na presente missiva 

está indicando a Comarca de Maringá/PR, INTIME-SE a parte exequente 

para apresentar o endereço onde a missiva deve ser cumprida, em 05 

dias. 2) Caso seja apresentado o endereço constando dentro dos limites 

desta jurisdição, devidamente comprovado o depósito prévio e diligências 

atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, 

servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao 

juízo deprecante as providencias necessárias, sob pena de devolução da 

missiva, independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da 

CNGC. 3) Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura 

existentes, ou restando negativas as diligências de localização daqueles a 

serem intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. 4) Caso não seja apresentado o endereço ou 

se apresentado não for dentro dos limites desta Comarca, RESTITUAM-SE 

o processo à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando 

nossos cumprimentos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000103-15.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR MATHEUS (AUTOR(A))

CLEYTON JOSE ZANATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (REU)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DESPACHO Processo: 1000103-15.2020.8.11.0096. AUTOR(A): ADEMAR 

MATHEUS, CLEYTON JOSE ZANATTA REU: HELLER INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Vistos, etc. 1) Verifico que a parte autora 

não juntou ao processo comprovante do preparo da causa, vício que 

impossibilita o prosseguimento do feito. Cumpre esclarecer que o preparo 

da causa é pressuposto de constituição e validade da relação jurídica 

processual, sendo que a prova deste deve instruir a inicial, consoante 

dicção dos artigos 319, 320 e 321 do CPC, o que não ocorreu, tendo como 

consequência a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, 

do CPC, sendo cancelada a distribuição, se intimada à parte deixar de 

realizar o pagamento das custas e despesas, a teor do artigo 290 desse 

mesmo Diploma Instrumental, equivalendo ao indeferimento da inicial. 2) 

Isto posto, INTIME-SE à parte autora, em 15 dias, para comprovar o 

recolhimento das custas e das despesas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição e consequente julgamento do feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV e artigo 290, todos 

do Código de Processo Civil. 3) Após, FAÇAM-ME o processo concluso, 

sem demora. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, 

CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. Itaúba/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88875 Nr: 937-06.2018.811.0096

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LACL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o ter da certidão lavrada à ref. 47, nos termos da 

Legislação vigente e do Art. 1.209 da CNGC , impulsiono estes autos com 

a finalidade de intimar a advogada da Parte Autora, para no prazo legal, 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95205 Nr: 1713-69.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovane Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:MT 19749-O

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para 

CONDENAR o réu Geovane Ferreira da Silva pela prática do crime previsto 

no artigo 157, §2º, incisos II e V, §2-A, I, do Código Penal por 05 (cinco) 

vezes, na forma do artigo 70, in fine e ABSOLVER o réu Geovane Ferreira 

da Silva pela prática do crime previsto no artigo 330 do Código Penal, o 
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que faço com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92736 Nr: 288-07.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEMERSON NELSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTONIO 

BIOLCHI - OAB:18488/O

 Autos nº: 288-07.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 92736.

 Vistos, etc.

1 - Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à 

Acusação (ref. 26).

A defesa pugnou pelo oferecimento do instituto da suspensão condicional 

do processo.

No entanto, em análise dos autos, verifico que o pleito da defesa não 

merece prosperar, vez que o acusado apresenta antecedentes criminais, 

conforme se observa às ref. 01 - fl. 49/50, o que inviabiliza a oferta do 

sobredito instituto, por não preencher o(s) requisito(s) do art. 89 da Lei nº 

9.099/95, qual seja, não ter sido processado ou condenado por outro 

crime.

Nesse passo, REJEITO o benefício arguido.

2 – Outrossim, em análise aos demais argumentos expedidos, verifico que 

não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou seja, são insuficientes, 

por ora, para afastar a materialidade do delito e os indícios de autoria.

 Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, passo para a 

fase da instrução processual.

Por inexistir testemunhas a serem ouvidas pelo juízo, e considerando que 

o réu reside em comarca distinta desta, DEPREQUE-SE o interrogatório, 

fixando prazo para o cumprimento, consoante preceitua o artigo 1.362, 

seção 3, capítulo VII da CNGC.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83988 Nr: 1300-27.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO LUIZ MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Autos nº: 1300-27.2017.811.0096.

Código Apolo nº: 83988.

 Vistos, etc.

1 - Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à 

Acusação.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

 Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, seria caso de 

designar AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO, no 

entanto, tendo em vista a mobilização a nível mundial de combate à 

pandemia do COVID -19, que tem provocado inúmeras redesignações, a 

fim de evitar tumulto na pauta de audiências, causando prejuízo aos réus e 

à Justiça, DETERMINO que a Secretaria desta Vara DESIGNE a sobredita 

solenidade, após o decurso do prazo de suspensão previsto na 

Portaria-Conjunta nº 281, de 07 de abril de 2020, do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme pauta disponível deste juízo.

2 – Com a data da solenidade, DETERMINO a intimação da defesa, das 

testemunhas arroladas e do órgão ministerial para comparecimento. 

Depreque-se a oitivas de eventuais testemunhas, bem como o 

interrogatório do(a) ré(u), se necessário, fixando prazo para o 

cumprimento¸ consoante preceitua o artigo 1.362, seção 3, capítulo VII da 

CNGC.

 Demais disso, considerando que as testemunhas Nadabe de Sousa 

Ferreira e Júlio Cesar Vieira Lopes dos Santos, são Policiais Rodoviários 

Federais, visando à economia e a celeridade processual, previstas no 

artigo 5.º, inciso LXXVII, da Constituição da República Federativa do Brasil, 

DETERMINO que suas inquirições sejam realizadas mediante sistema de 

videoconferência, necessitando para tanto que estes dispunham de um 

computador com acesso à internet, web cam e interfone.

3 - Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89413 Nr: 1242-87.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON BABORA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Autos nº: 1242-87.2018.811.0096.

Código Apolo nº: 89413.

 Vistos, etc.

1 - Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à 

Acusação (ref. 22).

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

 Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, seria caso de 

designar AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO, no 

entanto, tendo em vista a mobilização a nível mundial de combate à 

pandemia do COVID -19, que tem provocado inúmeras redesignações, a 

fim de evitar tumulto na pauta de audiências, causando prejuízo aos réus e 

à Justiça, DETERMINO que a Secretaria desta Vara DESIGNE a sobredita 

solenidade, após o decurso do prazo de suspensão previsto na 

Portaria-Conjunta nº 281, de 07 de abril de 2020, do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme pauta disponível deste juízo.

2 – Com a data da solenidade, DETERMINO a intimação da defesa, das 

testemunhas arroladas e do órgão ministerial para comparecimento. 

Depreque-se a oitivas de eventuais testemunhas, bem como o 

interrogatório do(a) ré(u), se necessário, fixando prazo para o 

cumprimento¸ consoante preceitua o artigo 1.362, seção 3, capítulo VII da 

CNGC.

 Demais disso, considerando que as testemunhas Victor Regis Silva 

Lacerda e Ismael Carlos Uliana, são Policiais Rodoviários Federais, 

visando à economia e a celeridade processual, previstas no artigo 5.º, 

inciso LXXVII, da Constituição da República Federativa do Brasil, 

DETERMINO que suas inquirições sejam realizadas mediante sistema de 

videoconferência, necessitando para tanto que estes dispunham de um 

computador com acesso à internet, web cam e interfone.

3 - Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

CIÊNCIA ao M

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89996 Nr: 1559-85.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPM
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 Vistos, etc.

1 - Os autos vieram-me conclusos ante a apresentação de resposta à 

acusação pelo denunciado (ref. 35).

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

 Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, seria caso de 

designar AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO, no 

entanto, tendo em vista a mobilização a nível mundial de combate à 

pandemia do COVID -19, que tem provocado inúmeras redesignações, a 

fim de evitar tumulto na pauta de audiências, causando prejuízo aos réus e 

à Justiça, DETERMINO que a Secretaria desta Vara DESIGNE a sobredita 

solenidade, após o decurso do prazo de suspensão previsto na 

Portaria-Conjunta nº 281, de 07 de abril de 2020, do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme pauta disponível deste juízo.

2 – Com a data da solenidade, DETERMINO a intimação da defesa, das 

testemunhas arroladas e do órgão ministerial para comparecimento. 

Depreque-se a oitivas de eventuais testemunhas, bem como o 

interrogatório do(a) ré(u), se necessário, fixando prazo para o 

cumprimento¸ consoante preceitua o artigo 1.362, seção 3, capítulo VII da 

CNGC.

 3 - Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000830-21.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER LEANDRO DA CAMARA OAB - SP405112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1000830-21.2019.8.11.0027; Valor causa: R$ 11.976,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Rural (Art. 48/51)]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado do INSS foi 

interposto tempestivamente. ITIQUIRA, 24 de abril de 2020 ROBSON DA 

SILVA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE ITIQUIRA 

E INFORMAÇÕES: Av. Alvaro José Monteiro, s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - 

CEP: 78790-000 TELEFONE: (65) 34911391

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000018-42.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - 387.790.008-94 

(REPRESENTANTE)

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. S. (REQUERIDO)

 

Autos nº: 1000018-42.2020.811.0027 Vistos. Pela derradeira vez, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, 

adequando-a a ação em seu rito (execução/cumprimento), reformulando 

os pedidos, ou, caso desejar prosseguir com os termos da inicial já 

protocolada, retificar o necessário, sob pena de indeferimento. Por fim, no 

mesmo prazo acima, proceda à juntada da homologação do acordo objeto 

dos autos. Certifique-se o necessário, após, volte concluso. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Itiquira, 07 de fevereiro de 2020. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000348-39.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL AGROPULSES LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ FAVERO OAB - SC10874 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL DE BENEDITO DE SOUZA CORBELINO 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DECISÃO Processo: 1000348-39.2020.8.11.0027. IMPETRANTE: 

BRASIL AGROPULSES LTDA - EPP IMPETRADO: CHEFE DO POSTO 

FISCAL DE BENEDITO DE SOUZA CORBELINO Vistos etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança impetrado por BRASIL AGROPULSES LTDA em 

desfavor do CHEFE DO POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBELINO. 

Sustenta o impetrante que no dia 22/04/2020, no posto fiscal Correntes, a 

autoridade fiscal lavrou termos de apreensão e depósito, ao argumento de 

inidoneidade das operações das NF-E n. 9948 e 9949, em razão de 

portarem código fiscal de operação incorreto. Destarte, restou consignado 

no respectivo TAD, o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de 

defesa ou regularização da operação, condicionando a liberação das 

cargas e dos caminhões mediante o pagamento do valor autuado. 

Conforme sustenta, ainda que constatada qualquer irregularidade, nada 

justifica a retenção de mercadorias para obter o pagamento do imposto 

por ventura devido. Dessa forma, requereu, em caráter liminar, a 

restituição da carga apreendida, como forma de coagir ao pagamento da 

multa e ICMS cobrados, referentes aos TAD’s n. 1144949-5 e 1144949-7. 

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS. DECIDO. O writ of mandamus é meio 

próprio e hábil para coibir a prática de atos ilegais ou eivados de vícios, 

principalmente quando estes atos têm o condão de cercear direito líquido e 

certo. A documentação que instrui a inicial demonstra que os bens 

apreendidos estavam em poder da impetrante para deslocamento até seu 

destino final. Pelo que consta nos Termos de Apreensão e Depósito 

acostados aos autos, a mercadoria foi apreendida por estar acompanhada 

de documentação inidônea, a qual apresentava código de operação que 

não corresponde à operação efetivamente realizada, nos termos do artigo 

35-B da Lei 7.098/98, vejamos: “Art. 35-B Considera-se inidôneo, para 

todos os efeitos fiscais, o documento que: (...) II - não contenha as 

indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da 

prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma; 

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer 

outro vício; VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao 

objeto da operação ou da prestação;” A mercadoria foi apreendida com 

base no artigo 952 do RICMS, o qual autoriza a apreensão da mercadoria 

para os fatos em apreço, eis que há irregularidade com a documentação 

desta, pois pelo que se denota prefacialmente, o impetrante estaria 

utilizando-se de documento fiscal para o transporte de mercadoria, que 

diverge substancialmente da operação realizada. Vejamos o que dispõe o 

artigo 952 do RICMS: “Art. 952 Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis 

existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em 

trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária. § 

1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos: I – quando 

transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos 

fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal 

Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, 

quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal; 

II – quando houver evidência de fraude, relativamente aos documentos 

fiscais que acompanharem as mercadorias no seu transporte; III – quando 

estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, 

quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de 

Contribuintes do Estado. § 2° Havendo prova ou suspeita fundada de que 

os bens que objetivem a comprovação de infração se encontram em 

residência particular ou em outro local, em que a fiscalização não tenha 

livre acesso, serão promovidas buscas e apreensões judiciais, sem 

prejuízo das medidas necessárias para evitar sua remoção sem anuência 

do fisco.” O auto de infração foi devidamente lavrado e fundamentado, 

pelo que não se enseja a revisão jurisdicional do ato da autoridade 
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apontada como coatora neste momento, eis que ausente um dos requisitos 

autorizadores para tanto, o fumus boni iuris. Quanto a aplicação da 

Súmula 323 do STF, in casu, não é aplicável, pois o que se objetiva com a 

retenção da mercadoria é a sua regularização fiscal e não o pagamento 

de tributo, como o impetrante tenta fazer crer. Neste sentido, é a 

jurisprudência do Tribunal mato-grossense: “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE 

MERCADORIA – DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS - INFRAÇÃO 

MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA. 1- Inexiste ilegalidade na 

apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados à operação. 2- Se a mercadoria estiver 

com documentos fiscais inidôneos ou se verificar qualquer outra espécie 

de infração material à legislação tributária, a Súmula Nº 323 do STF não 

incide. (N.U 0001497-55.2013.8.11.0020, ReeNec 89313/2017, 

DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 

25/04/2018)” “TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – 

AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE 

EFEITOS PERMANENTES – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – 

SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.Inexiste ilegalidade na 

apreensão de mercadorias pelo Fisco, que visa cessar a infração material 

instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte 

desses bens sem os pertinentes documentos fiscais vinculados. (N.U 

0029788-65.2014.8.11.0041, ReeNec 136134/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

28/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016)” TRIBUTÁRIO – RECURSO DE 

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DOCUMENTAÇÃO 

FISCAL INIDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – 

LEGALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – RECURSO 

PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – REEXAME NECESSÁRIO 

PREJUDICADO.1- Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar 

infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte 

de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à 

operação.2- O verbete nº 323 da Súmula da Jurisprudência predominante 

no Supremo Tribunal Federal deve ser aplicado somente quando a 

apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança 

de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas. 

Desse modo, se a mercadoria estiver desacompanhada de nota fiscal, 

estiver submetida ao regime especial de recolhimento do ICMS sem 

comprovante de pagamento deste; ou se verificar qualquer outra espécie 

de infração material à legislação tributária, a Súmula não incide. (N.U 

0033429-27.2015.8.11.0041, 111365/2016, DESA.HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como 

coatora para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias, 

enviando-lhe a segunda via da inicial com a cópia dos documentos, 

devendo o impetrante, caso não tenha apresentado, providenciar a 

juntada nos termos do artigo 6º da Lei 12.016/2009, sob as penas do 

artigo 8º da mesma Lei. Dê ciência à Procuradoria-Geral do Estado, 

enviando-lhe cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito, nos 

termos do artigo 7º, inciso II, da Lei 12.016/09. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação do impetrado, vista dos autos ao Ministério Público 

Estadual para parecer pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, com ou sem 

parecer, conclusos para sentença. Sirva a presente decisão como 

MANDADO/OFÍCIO. Cumpra-se. Itiquira/MT, 23 de abril de 2020. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000193-36.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

T. P. F. (REQUERENTE)

D. D. O. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CARVALHO OAB - MT0003616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA SENTENÇA Processo: 1000193-36.2020.8.11.0027. 

REQUERENTE: THIAGO PEREIRA FRANCA, DAUANA DE OLIVEIRA DA 

COSTA -SENTENÇA- Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO 

ESTÁVEL c/c DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO c/c PARTILHA DE 

BENS E ALIMENTOS proposta por Thiago Pereira França e Dauana de 

Oliveira da Costa. As partes entabularam um acordo perante o órgão do 

Ministério Público, o qual veio concluso para homologação, ID 29574390. É 

o breve relatório. DECIDO. Sem delongas, considerando o acordo realizado 

entre as partes, ID 29574390, bem como parecer favorável do Ministério 

Público (ID 30154257), homologo o presente acordo, e, por conseguinte 

JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Oficie-se 

ao ente empregador do requerente, qual seja, Município de Itiquira-MT, 

para que proceda com o desconto de 40% (quarenta por cento) do salário 

mínimo nacional vigente, atualmente correspondente a R$ 399,20 

(trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos), na folha de 

pagamento do genitor, devendo o Ente Municipal realizar o 

depósito/transferência bancária na conta da Caixa Econômica Federal de 

titularidade da genitora, qual seja, agência 4465, op. 013, conta poupança 

n.° 1016-4. Sem custas, ante a gratuidade judiciária. Expeça-se termo de 

guarda compartilhada. Desnecessário o decurso de prazo recursal, 

ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautela. P.R.I.C Itiquira/MT, 23 abril de 

2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito ITIQUIRA, 23 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000349-24.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ FAVERO OAB - SC10874 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL DE BENEDITO DE SOUZA CORBELINO 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DECISÃO Processo: 1000349-24.2020.8.11.0027. IMPETRANTE: 

COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL IMPETRADO: CHEFE DO 

POSTO FISCAL DE BENEDITO DE SOUZA CORBELINO Vistos etc. Trata-se 

de Mandado de Segurança impetrado por COPERAGUAS COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL em desfavor do CHEFE DO POSTO FISCAL BENEDITO 

DE SOUZA CORBELINO, ambos devidamente qualificados nos autos. A 

impetrante alega que firmou com a empresa BRASIL AGROPULSES LTDA, 

um contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas, 

sendo que o serviço de transporte se iniciou no Município de Sorriso – MT, 

e seria concluído na cidade de São Paulo - SP, com a entrega do feijão ao 

destinatário da Mercadoria, no caso, a empresa COPERÁGUAS 

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, que possui estabelecimento na Rua 

Alfandega, n. 200, Brás, São Paulo-SP. Sustenta o impetrante que no dia 

22/04/2020, na UNIDADE FAZENDÁRIA – POSTO FISCAL BENEDITO DE 

SOUZA CORBELINO (POSTO CORRENTES), a autoridade fiscal lavrou 

termos de apreensão e depósito, N. 1144949-7, qualificando a impetrante 

como solidária na operação, ao argumento de inidoneidade das operações 

das NF-E n. 009948 e 9949, em razão de portarem código fiscal de 

operação incorreto, qual seja 6.101, sendo que o código fiscal de 

operação correto seria 6.102. Além disso, restou consignado no 

respectivo TAD, o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de defesa 

ou regularização da operação, condicionando a liberação das cargas e 

dos caminhões mediante o pagamento do valor autuado. Sustenta, ainda, 

que constatada qualquer irregularidade, nada justifica a retenção de 

mercadorias para obter o pagamento do imposto por ventura devido, e que 

isso configura ato abusivo por parte da autoridade fazendária. Dessa 

forma, pleiteia, a concessão de medida liminar inaudita altera pars, nos 

termos do artigo 7º, inciso II, da Lei nº. 1.533/51, a fim de determinar à 

Autoridade Coatora que se abstenha de apreender (ou reter) os bens 

objeto do TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO N. 1144949-7, como forma 

de coagir a Impetrante ao pagamento de ICMS e MULTA, sobre os bens 

especificados. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO. DECIDO. O writ of 

mandamus é meio próprio e hábil para coibir a prática de atos ilegais ou 

eivados de vícios, principalmente quando estes atos têm o condão de 

cercear direito líquido e certo. A documentação que instrui a inicial 

demonstra que os bens apreendidos estavam em poder da impetrante 

para deslocamento até seu destino final. Pelo que consta nos Termos de 
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Apreensão e Depósito acostados aos autos, a mercadoria foi apreendida 

por estar acompanhada de documentação inidônea, a qual apresentava 

código de operação que não corresponde à operação efetivamente 

realizada, nos termos do artigo 35-B da Lei 7.098/98, vejamos: “Art. 35-B 

Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: 

(...) II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da 

operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto 

devido na mesma; V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou 

contenha qualquer outro vício; VII - discrimine mercadoria ou serviço que 

não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;” A mercadoria 

foi apreendida com fundamento na infração dos arts. 2º e 3º, Art. 72, I, 

Art. 95, Art. 174, 325, 336, 351 e 354 do RICMS-MT, aprovado pelo 

Decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, Incisos VIII e X, 35- A e 35-B, Art. 11, § 

2º, inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998, a qual autoriza a apreensão da 

mercadoria para os fatos em apreço, eis que há irregularidade com a 

documentação desta, pois pelo que se denota, o impetrante estaria 

utilizando-se de documento fiscal para o transporte de mercadoria, que 

diverge substancialmente da operação realizada. Vejamos o que dispõe o 

artigo 952 do RICMS: “Art. 952 Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis 

existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em 

trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária. § 

1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos: I – quando 

transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos 

fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal 

Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, 

quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal; 

II – quando houver evidência de fraude, relativamente aos documentos 

fiscais que acompanharem as mercadorias no seu transporte; III – quando 

estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, 

quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de 

Contribuintes do Estado. § 2° Havendo prova ou suspeita fundada de que 

os bens que objetivem a comprovação de infração se encontram em 

residência particular ou em outro local, em que a fiscalização não tenha 

livre acesso, serão promovidas buscas e apreensões judiciais, sem 

prejuízo das medidas necessárias para evitar sua remoção sem anuência 

do fisco.” O auto de infração foi devidamente lavrado e fundamentado, 

razão pela qual não enseja a revisão jurisdicional do ato da autoridade 

apontada como coatora neste momento, eis que ausente um dos requisitos 

autorizadores para tanto, o fumus boni iuris. No tocante à aplicação da 

Súmula 323 do STF, in casu, não é aplicável, pois o que se objetiva com a 

retenção da mercadoria é a sua regularização fiscal e não o pagamento 

de tributo, como alegado pelo impetrante. Neste sentido, é a jurisprudência 

do Tribunal mato-grossense: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – 

DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS - INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER 

PERMANENTE – LEGALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – 

SENTENÇA RETIFICADA. 1- Inexiste ilegalidade na apreensão que visa 

cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no 

transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais 

vinculados à operação. 2- Se a mercadoria estiver com documentos 

fiscais inidôneos ou se verificar qualquer outra espécie de infração 

material à legislação tributária, a Súmula Nº 323 do STF não incide.(N.U 

0001497-55.2013.8.11.0020, ReeNec 89313/2017, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 25/04/2018).” 

“TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NOTAS 

FISCAIS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS 

PERMANENTES – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA 

DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.Inexiste ilegalidade na apreensão 

de mercadorias pelo Fisco, que visa cessar a infração material 

instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte 

desses bens sem os pertinentes documentos fiscais vinculados. (N.U 

0029788-65.2014.8.11.0041, ReeNec 136134/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

28/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016)” TRIBUTÁRIO – RECURSO DE 

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DOCUMENTAÇÃO 

FISCAL INIDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – 

LEGALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – RECURSO 

PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – REEXAME NECESSÁRIO 

PREJUDICADO.1- Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar 

infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte 

de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à 

operação.2- O verbete nº 323 da Súmula da Jurisprudência predominante 

no Supremo Tribunal Federal deve ser aplicado somente quando a 

apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança 

de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas. 

Desse modo, se a mercadoria estiver desacompanhada de nota fiscal, 

estiver submetida ao regime especial de recolhimento do ICMS sem 

comprovante de pagamento deste; ou se verificar qualquer outra espécie 

de infração material à legislação tributária, a Súmula não incide. (N.U 

0033429-27.2015.8.11.0041, 111365/2016, DESA.HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018). Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido liminar pleiteado pelo impetrante, com base nos 

fundamentos acima expostos. Notifique-se a autoridade apontada como 

coatora para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias, 

enviando-lhe a segunda via da inicial com a cópia dos documentos, 

devendo o impetrante, caso não tenha apresentado, providenciar a 

juntada nos termos do artigo 6º da Lei 12.016/2009, sob as penas do 

artigo 8º da mesma Lei. Dê ciência à Procuradoria-Geral do Estado, 

enviando-lhe cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito, nos 

termos do artigo 7º, inciso II, da Lei 12.016/09. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação do impetrado, vista dos autos ao Ministério Público 

Estadual para parecer pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, com ou sem 

parecer, conclusos para sentença. Sirva a presente decisão como 

MANDADO/OFÍCIO. Cumpra-se. Itiquira/MT, 24 de abril de 2020. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito ITIQUIRA, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56577 Nr: 869-69.2018.811.0027

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Cristina Rosa Paloschi Sartori, MANOEL 

LOPES DE SOUZA, Carlos Eduardo Rubio Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos Gestores das 

Varas Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de 

intimar o Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e 

requeira o que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 55051 Nr: 168-11.2018.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC BORDIGNON TRANSPORTES EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe de Tributos Estaduais do Posto Fisc 

Benedito de Souza CorbelinoMT/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO RIGHI - OAB:81875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta CONHEÇO do 

mandamus para CONCEDER EM PARTE a segurança pretendida, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, para DECLARAR a 

legalidade do TAD nº 1133156-3, determinando, por outro lado, a liberação 

da mercadoria apreendida, diante da justificativa legal para que permaneça 

custodiada pelo agente fiscalizador e RATIFICO, por fim, a medida liminar 

anteriormente concedida.Sentença sujeita a duplo grau de jurisdição, a 

teor do disposto no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Cumpra a 

Secretaria o contido no artigo 13 da Lei nº 12.016/2009, cientificando-se, 

ainda, o MINISTÉRIO PÚBLICO.Sem custas judiciais, nos termos do art. 10, 

inc. XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários 
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advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/09.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Itiquira/MT, 07 de abril de 2020.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 57356 Nr: 1276-75.2018.811.0027

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Cesar Brandão Prado 

- OAB:24749/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência da Lei 

N. 11.340/06, pleiteadas pela ofendida CRISTIANA NOVAIS DOS SANTOS 

em desfavor de ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS.

É o relatório. Decido.

Considerando que as medidas protetivas de urgência são provisórias e 

tendo em vista a orientação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso no CIA 0010310-87.2020.811.0000, estendo por mais 01 ano (até 

17/04/2021) a medida protetiva, podendo a vítima, caso necessário, 

requerer a prorrogação deste prazo se necessário, bastando fazer o 

requerimento neste Juízo antes do esgotamento do prazo. Ressalto que 

qualquer pedido de modificação/prorrogação/revogação da medida 

protetiva pode ser pedido também no IP/TC/Ação Penal eventualmente 

iniciados com base nos mesmos fatos descritos nesta demanda.

Ciência ao MP, intimem-se as partes, principalmente notificando a vítima de 

que pode, se necessário, pedir a prorrogação do prazo da preventiva.

Caso não haja recurso no prazo de 05 dias, arquivem-se os autos.

Junte-se cópias desta decisão no IP/TC ou ação penal ajuizadas pelos 

mesmos fatos.

Cumpra-se.

Itiquira/MT 17 de abril de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59375 Nr: 2222-47.2018.811.0027

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR BRANDÃO PRADO 

- OAB:24749/O, HOTERLENE LOPES DE MORAES - OAB:15133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA DEFENSORA DATIVA ACERCA DA DECISÃO A SEGUIR: 

"(...)NOMEIO a Advogada dativa, HOTERLENE LOPES DE MORAE, OAB/MT 

15133 para promover a defesa dos interesses da parte autora Luciene 

Carvalho Correa Soares. FIXO os honorários advocatícios em 03 (três) 

URHs a favor da advogada dativa. Por conseguinte, nos termos do artigo 

2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o múnus 

público não caberá os privilégios processuais garantidos aos Defensores 

Públicos. Deixo consignados os termos dos § 1º e 4º do mencionado 

provimento para fins de conhecimento e advertência aos advogados 

nomeados: “No caso de o Defensor Dativo ser removido do processo, por 

deixar de cumprir suas obrigações profissionais, perderá o direito à 

percepção integral da remuneração fixada na forma do caput, devendo o 

magistrado arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho realizado até o 

momento da destituição.§ 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo 

no curso da ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT”.Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se certidão em favor da Defensora Dativa, com o valor total e 

corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. CADASTRE-SE a advogada dativa no Sistema 

Apolo para acesso aos autos e futuras intimações. INTIME-SE a advogada 

dativa acerca da presente nomeação".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43448 Nr: 629-51.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 629-51.2016.811.0027 (Código 43448)

Vistos, etc.

Considerando o petitório de ref. 71 informando o falecimento da parte 

autora, suspendo o andamento do feito.

Intime-se o advogado da parte autora afim de que acoste aos fólios 

certidão de óbito e indique os sucessores do de cujus para fins de 

habilitação.

Itiquira/MT, 18 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 57554 Nr: 1356-39.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Pereira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:21833/O, JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:25609/O

 (...)NOMEIO o (a) Advogado, Dr. JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JÚNIOR, 

– OAB/MT 25.609 para promover a defesa dos interesse da parte 

(SÉRGIO PEREIRA MENDES), deixo para fixar os honorários advocatícios 

quando do Trânsito em Julgado da Sentença.Por conseguinte, nos termos 

do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o 

múnus público não caberá os privilégios processuais garantidos aos 

Defensores Públicos. Deixo consignados os termos dos § 1º e 4º do 

mencionado provimento para fins de conhecimento e advertência aos 

advogados nomeados:“No caso de o Defensor Dativo ser removido do 

processo, por deixar de cumprir suas obrigações profissionais, perderá o 

direito à percepção integral da remuneração fixada na forma do caput, 

devendo o magistrado arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho 

realizado até o momento da destituição. § 2º. Ocorrendo substituição do 

Defensor Dativo no curso da ação, a remuneração será fixada 

individualmente, levando em consideração os atos processuais 

praticados, observada a Tabela da OAB/MT”.Registre-se, também, que 

são obrigações fundamentais para a percepção da remuneração ora 

arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do 

beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; 2) não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. Assim, o descumprimento dessas 

obrigações importará na substituição do Defensor Dativo e na perda do 

direito à remuneração, com devolução de eventual valor recebido, 

devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares.Oportunamente, na sentença do presente feito, será 

determinada a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o 

valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.INTIMEM-SE o (a) advogado (a) 

mencionado (a) para requerer o que for de direito e apresentar defesa 

prévia, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 59964 Nr: 2628-68.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inivaldo Paulo dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS SILVA MELO - 

OAB:190083 , VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - OAB:16140

 (...)NOMEIO o (a) Advogado, Dr. LUCAS SILVA MELO, – OAB/MG 190083 

para promover a defesa dos interesse da parte (INIVALDO PAULO DOS 

SANTOS NETO), deixo para fixar os honorários advocatícios quando do 

Trânsito em Julgado da Sentença.Por conseguinte, nos termos do artigo 2º 

do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o múnus 

público não caberá os privilégios processuais garantidos aos Defensores 

Públicos. Deixo consignados os termos dos § 1º e 4º do mencionado 

provimento para fins de conhecimento e advertência aos advogados 

nomeados:“No caso de o Defensor Dativo ser removido do processo, por 

deixar de cumprir suas obrigações profissionais, perderá o direito à 

percepção integral da remuneração fixada na forma do caput, devendo o 

magistrado arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho realizado até o 

momento da destituição. § 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo 

no curso da ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT”.Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.INTIMEM-SE o (a) 

advogado (a) mencionado (a) para requerer o que for de direito, 

principalmente para que se manifeste sobre a ref. 4 (recebimento da 

denúncia).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50025 Nr: 1578-41.2017.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdito Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA CASTRO FULIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Mendes Moura - 

OAB:24.667/O-MT, LAYANE INACIO PARREIRA - OAB:20241/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...)NOMEIO a Advogado Layane Inácio Parreira OAB 20241-O para 

promover os interesses do exequente Valdito Souza Barbosa. FIXO os 

honorários advocatícios em 03 (três) URHs em favor da advogada 

dativa.Nos termos do art 2º do Prov. nº 09/2007/CGJ, o advogado 

nomeado para o múnus público não caberá os privilégios processuais 

garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignados os termos dos § 

1º e 4º do mencionado provimento para fins de conhecimento e 

advertência aos advogados nomeados:“No caso de o Defensor Dativo ser 

removido do processo, por deixar de cumprir suas obrigações 

profissionais, perderá o direito à percepção integral da remuneração 

fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la em valor 

proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição. § 2º. 

Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais prat icados, observada a Tabela da 

OAB/MT”.Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Prov. 

09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Após o trânsito em julgado, 

expeça-se certidão em favor da Defensora Dativa, com o valor total e 

corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso.ANOTE-SE a presente nomeação no relatório a ser 

encaminhado semestralmente à Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos 

do artigo 7º, do referido Provimento.INTIME-SE a advogada dativa 

mencionada para requerer o que for de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 56697 Nr: 958-92.2018.811.0027

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicentina Neves Ferreira da Silva, ROBERTO 

CARLOS VIEIRA DOS SANTOS, Edifaldo Ferreira da Silva, SILVANETE 

FERREIRA FERRAZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 56697

Vistos.

Diante da certidão da gestora judiciária de ref. 11 nos autos, INTIME-SE o 

advogado da parte requerente para manifestar acerca da mencionada 

certidão e requerer o que for de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

CADASTRE-SE o advogado no Sistema Apolo para acesso aos autos e 

futuras intimações, nos termos da petição de ref. 13.

Após o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e remetam-se os autos 

conclusos para análise.

 CUMPRA-SE. Expedindo o necessário.

Itiquira/MT, 25 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 58372 Nr: 1781-66.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGDS, PSLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual movida por PAULO SÉRGIO 

LOPES DA SILVA e SÔNIA GONÇALVES DA SILVA.

Consoante consta dos autos, mais especificamente da petição de fl. 21, 

foi apresentado pedido de desistência da ação.

É o relatório.

DECIDO.

 Consta do petitório de fl. 21 que os proponentes não têm mais interesse 

no prosseguimento do feito e requer sua extinção.

Vislumbro que não há óbice para a extinção da ação, consoante o §4º do 

art. 485 do CPC.

Assim, no termos do art. 485, inciso VIII, e § 5º do Código de Processo 

Civil, homologo, por sentença, a desistência da ação, para que surtam 

seus efeitos legais e, assim, declaro extinto o processo sem julgamento do 

mérito.

Custas pelo demandante.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se.

Itiquira/MT, 25 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51545 Nr: 2416-81.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lairton Féles Saretta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana Darque de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713-MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com 

partilha de bens ajuizada por Lairto Feles Saretta em desfavor de Joana 

Darque de Almeida.

A parte autora requereu a desistência do processo com a aquiescência 

da parte requerida.

É o relatório. DECIDO.

O caso é de extinção do feito, sem julgamento de mérito, tendo em vista a 

desistência do processo pela parte autora, com a aquiescência da parte 

requerida.

Ex positis, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e JULGO EXINTO o presente feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do CPC.

Desnecessário o decurso de prazo, intimem-se as partes e ARQUIVEM-SE 

os autos, mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itiquira/MT 30 de março de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56561 Nr: 857-55.2018.811.0027

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catiana Fernanda Boaretto, Luiz Carlos da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

AÇÃO MONITÓRIA e converto em título executivo judicial o débito 

representado na Cédula de Crédito Bancária 218.602.993, que totaliza 

atualmente R$ 132.336,97 (cento e trinta e dois mil, trezentos e trinta e 

seis reais e noventa e sete centavos).Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, este último no montante de 5% do 

valor da causa.Prossiga-se na presente ação, em forma de feito executivo 

(artigo 701, § 8° do CPC/2015).Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Itiquira/MT, 30 de março de 2020.Rafael Siman CarvalhoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57331 Nr: 1263-76.2018.811.0027

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catiana Fernanda Boaretto, Luiz Carlos da 

Silva, Maria José Garcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

AÇÃO MONITÓRIA e converto em título executivo judicial o débito 

representado na CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA 40/01803-2, que totaliza 

atualmente R$ 120,837,91 (cento e vinte mil, oitocentos e trinta e sete reais 

e noventa e um centavos). Quanto à demandada Maria José Garcia da 

Silva, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo 

art. 485, IX, do CPC.Condeno os requeridos ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, este último no montante de 5% do valor da 

causa.Prossiga-se na presente ação, em forma de feito executivo (artigo 

701, § 8° do CPC/2015).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Itiquira/MT, 30 

de março de 2020.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38788 Nr: 127-52.2016.811.0047

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Fabiana Lopes Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imaculada Conceição Fernandes Costa, 

Enércia Monteiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS HENRIQUE DOS 

SANTOS SILVA - OAB:14696, Leôncio Pinheiro da Silva Neto - 

OAB:14377/O, PAULO CEZAR REBULI - OAB:7565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Henrique dos 

Santos Silva - OAB:14.696-0, Leôncio Pinheiro da Silva Neto - 

OAB:14377/O

 [...]Desta feita, não vislumbro os requisitos necessários para a 

interposição do presente e, diante das razões invocadas pela embargante, 

entendo que o pleito não merece acolhimento. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ref. 54), 

mantendo a sentença de ref. 50 inalterada. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se e Cumpra-se. Transitada em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38838 Nr: 138-81.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIO APARECIDO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 [...]DISPOSITIVO Ante o exposto, EXTINGO sem resolução o feito em 

relação à obrigação de fazer, diante da perda superveniente do interesse 

processual. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) Condenar 

o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da 

parte autora, no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de 

juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo 

índice INPC, a partir desta data; b) CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transita em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38311 Nr: 1365-43.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO RODRIGUES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] DISPOSITIVO.Posto isso, com espeque no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inaugural.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e 
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honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3°, do CPC; no entanto 

SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.À SECRETARIA, PARA PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38632 Nr: 64-27.2016.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por NELSON 

OLIVEIRA DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. Partes qualificadas no feito.

Iniciada a execução da sentença (págs. 110/113).

Determinado a intimação do INSS (pág. 115), este manifestou 

concordância com os cálculos apresentados no dia 7/1/2020 (pág. 115).

Neste diapasão, a homologação dos cálculos é a medida adequada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente 

(págs. 112/113), nos seguintes termos:

a) Valor principal: R$ 38.903,08 (trinta e oito mil, novecentos e três reais e 

oito centavos);

b) Honorários sucumbenciais: R$ 3.886,92 (três mil, oitocentos e oitenta e 

seis reais e noventa e dois centavos).

Expeçam-se os ofícios requisitórios, nos moldes do cálculo homologado.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 46137 Nr: 2109-67.2017.811.0047

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDERSON FREITAS DA COSTA 

- OAB:21490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699/O

 [...]Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, RESOLVENDO O 

MÉRITO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

vestibular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Diante da nomeação da Dra. Mayrla Thandra Martins – 

OAB/MT 19.699/O (Ref. 24 ou pág. 38), FIXO honorários advocatícios no 

importe de 2 (dois) URHs, nos termos da Tabela XI, item 26.1.LAVRE-SE a 

competente certidão. Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, 

ARQUIVE-SE, com as devidas baixas e anotações.PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000265-57.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO STABILE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FRANCO OAB - MT27837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000265-57.2020.8.11.0048. 

EXEQUENTE: EVANDRO STABILE EXECUTADO: LUCIMAR MARQUES DE 

ARRUDA Vistos. 1. Trata-se ação de execução ajuizada por Evandro 

Stabile em face de Lucimar Marques de Arruda, todos devidamente 

qualificados nos autos, almejando, inicialmente, a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Instruiu a inicial com documentos. Foi o 

necessário. Decido. 2. A gratuidade da justiça não prospera. Isso porque, 

in casu, não visualizo os requisitos necessários à concessão da 

gratuidade das custas judicias ao postulante, considerando, neste 

aspecto, a simples alegação de miserabilidade na peça de ingresso. 

Trata-se, pois, Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, o qual, em razão da função antes exercida, 

aufere renda mensal superior a 30 (trinta) salários mínimos, fato que, por 

si só, afasta a condição de necessitado a merecer a benesse almejada. 

Logo, as circunstâncias que envolvem a lide não autorizam a conclusão 

de que o requerente esteja na condição de “necessitado”, ou em situação 

econômica que não lhe permita arcar com as custas judiciais. Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou: "Conquanto esta Corte 

admita que para concessão da gratuidade da justiça basta mera 

declaração do interessado acerca da hipossuficiência, é certo que 

referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, 

suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões 

para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade 

declarado.” (STJ – AgRg no Ag 925756/RJ, 4ª T., Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJe de 03/3/2008). “Não se convencendo o magistrado da 

situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua 

demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, 

porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção 

absoluta de veracidade.” (STJ - EDcl no Ag 1.065.229-RJ – Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão – 4ª T. – j. 16/12/2008 – DJe 02/02/2009). 3. Portanto, em 

vista da ausência de elementos suficientes que permitam aferir o 

preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício postulado, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 4. Intime-se o exequente, na 

pessoa de seu advogado (a), para que COMPROVE O RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS E TAXAS DE DISTRIBUIÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, na forma do 

artigo 290 do Código de Processo Civil. 5. Escoado o prazo retro, 

certifique-se. 6. Após, conclusos. 7. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000153-02.2020.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MARCELANDIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000153-02.2020.8.11.0109 Ação 

de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência Requerente: 

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA. Requerido: ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Vistos. 1. Recebo a emenda inicial, posto 

preenchidos os requisitos legais. 2. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por MUNICÍPIO DE 

MARCELÂNDIA em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA, em que pugna a parte autora pela concessão de tutela 

antecipada “inaudita altera pars”, obrigando a parte requerida no 

cumprimento da obrigação de efetuar a remoção e recolocação dos 
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postes conforme preceitua a legislação, desobstruindo-se a via para 

realização da pavimentação. Para tanto, aduz que obteve junto ao 

Governo do Estado de Mato Grosso projeto de pavimentação e duplicação 

da via de acesso a entrada da cidade de Marcelândia/MT, Convênio n° 

317/2019 SIFRA, no valor de R$ 4.119.408,08, na denominada Avenida 

dos Pioneiros, cuja obra já teve início, conforme contrato de n° 38/2019. 

Relata, contudo, que a requerida tem se furtado de realizar sua obrigação 

legal de efetuar a remoção e recolocação dos postes que é necessária a 

implementação da pavimentação, isso em razão destes terem sido, a 

época, instalados fora do local correto – dentro da área de domínio. Narra 

que a parte requerida condiciona a realocação dos postes a um 

pagamento antecipado, o que seria impossível para a administração 

pública. Aduz que as obras de pavimentação da Avenida dos Pioneiros 

correm sério risco de não terem prosseguimento, ante a demora da parte 

requerida em executar o serviço. Determinada a emenda a inicial, o 

requerido o fez, ao id n° 31487664, atendendo a determinação judicial. É, 

em síntese, o Relatório. DECIDO. 3. O art. 303 do NCPC dispõe a respeito 

do pedido da tutela de urgência, do qual caracteriza a tutela antecipada em 

caráter antecedente. Diante disso, o artigo preceitua o seguinte 

entendimento: “Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea 

à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo.” Consoante se extrai do CPC/2015, são 

necessários para a concessão da tutela de urgência em caráter 

antecedente os seguintes requisitos: probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A verificação da presença 

de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base 

da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, 

na sentença. No caso em tela, em que a parte postula a concessão de 

tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, 

vislumbro a presença dos pressupostos acima citados. Vejamos. A 

probabilidade do direito restou demonstrada através da documentação 

juntada aos autos, em especial do Convênio Firmado com o Estado de 

Mato Grosso e contrato para prestação o serviço de pavimentação da 

Avenida dos Pioneiros (id n° 31329787), as imagens comprovando que os 

postes encontram-se instalados dentro da faixa que será beneficiada com 

o alargamento da avenida, portanto, em área que impossibilita a conclusão 

da obra, necessitando de deslocamento (id n° 31330242), croqui para 

nova localização dos postes (id n°31330244). Ou seja, a parte autora está 

realizando obras de pavimentação de vias urbanas – objeto de convenio 

firmado com o Estado de Mato Grosso, e para que a obra seja finalizada, 

cujo contrato tem prazo final, precisa que sejam realocados os postes de 

alta tensão ali localizados. Já quanto ao periculum in mora, verifica-se a 

ocorrência de riscos de acidentes com uma obra inacabada, além do fato 

de que, por tudo que consta dos autos, a retirada dos postes é o único 

empecilho para que esta seja concretizada. Ademais, somente a parte 

requerida pode fazer tal serviço, sobretudo pelo fato de que os postes 

fazem parte da rede de alta tensão. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

DESLOCAMENTO E TROCA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. Para a concessão de tutela de urgência é imprescindível o 

preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Demonstrada a 

necessidade de deslocamento do poste de energia elétrica para viabilizar 

obra pública consistente na instalação de rodovia, a manutenção da tutela 

de urgência é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

IMPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70079157434 Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 

27-02-2019). Assim, vislumbro a existência de prova inequívoca a 

amparar as asserções da parte requerente, restando comprovada à 

plausibilidade do direito invocado, suficiente à concessão da medida. Há, 

portanto a demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, 

neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pela parte 

autora são verídicos. Outrossim, entendo que se encontra presente o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC) 

em relação ao pedido imediato a fim da nomeação da Autora ao cargo de 

professora, na modalidade a que foi aprovada, Diante disso, DEFIRO, por 

ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendido, 

determinando a parte requerida ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, que, no prazo improrrogável de 

48 (quarenta e oito) horas, dê início ao processo de realocação dos 

postes da Avenida Pioneiros, conforme croqui de Id n° 31330244. 

Estabeleço a pena diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso 

de descumprimento da presente ordem (artigo 537, do Código de Processo 

Civil/2015). 4. Tão logo seja realizado o credenciamento de conciliador na 

Comarca de Marcelândia, determino que seja pautada audiência de 

conciliação (CIA n° 0710794-25.2020.8.11.0109). 5. CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal. 6. 

Havendo na contestação fato impeditivo, modificativo ou extintivo, 

intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 350 do NCPC). 7. Diligências necessárias. Marcelândia, 

24 de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000331-76.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO RODRIGO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE LIMA - ME (REU)

ESTEFANI RODRIGUES AMARAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

POLLYANNA SOUZA SANTOS OAB - MT27502/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000331-76.2019.8.11.0111 

Autor: TIAGO RODRIGO DA SILVA Réu: ESTEFANI RODRIGUES AMARAL 

e outros INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/exequente, para no 

prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na contestação no 

ID 25920459. Matupá/MT, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

MARCIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária Sede do 

Juízo e Informações: Av. Hermínio Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: 

Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 3595-1752.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000146-38.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TIAGO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCYS RICARDO MENEGON OAB - MT0013640S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI LOURENCO (REU)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000146-38.2019.8.11.0111 

Autor: JOSE TIAGO DE FRANCA Réu: SIDNEI LOURENCO INTIMAÇÃO do 

advogado da parte autora/exequente, para providenciar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para 

citação/intimação da parte requerida/executada, devendo juntar aos autos 

a guia recolhida, no prazo de 15 (quinze) dias. OBSERVAÇÃO: § 2º do 

art.536 do CPC: O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas 

será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto 

no art. 846, §§ 1º a 4º , se houver necessidade de arrombamento. 

Matupá/MT, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) MARCIA MARCAL 

DE MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Av. Hermínio Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: 

Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 3595-1752.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61389 Nr: 742-44.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DE SOUSA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 
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OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, no prazo de 

5 dias, requerendo o que entender de direito.

Regina Matos Davi - Gestora Administrariva 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64816 Nr: 2566-38.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação da parte autora, em virtude da sentença 

proferida em sede de embargos acostada aos autos na referência 21, e, 

considerando a impossibilidade de expedição de RPV em virtude do valor 

cobrado exceder os parâmetros da lei estadual nº 10656/17, para que 

requeira o que entender de direito, apresentando a devida atualização 

e/ou declare se deseja renunciar ao valor excedente nos termos do artigo 

2º, parágrafo 4º do provimento 20/2020.

Iaçana Kelly dos Reis Enz - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72045 Nr: 3706-73.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEDALIA SABINO DE AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref. 10, foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56391 Nr: 401-52.2015.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSG, AGGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT 10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, para manifestar sobre 

a carta precatória devolvida (ref. 67), no prazo de 5 dias.

Regina Matos Davi - Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76995 Nr: 2537-58.2016.811.0023

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRCDJ, JCDJLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, para manifestar no prazo legal, requerendo o 

que entender de direito.

Regina Matos Davi - Gestora Administrativa 3

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000871-27.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO HEBERLE (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON OAB - MT12275/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO HEBERLE (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE MATUPA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MATUPÁ VARA ÚNICA DE MATUPÁ Av. Hermínio Ometto, 321, CENTRO, 

MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 

(trinta) Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO, EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL, DR. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES 

PROCESSO n. 1000871-27.2019.8.11.0111 Valor da causa: R$ 11.976,00 

ESPÉCIE: [Administração de Herança]->INVENTÁRIO (39) HERDEIRO(S): 

JERONIMO HEBERLE Endereço: Rua Três, 706, ZH1-001, MATUPÁ - MT - 

CEP: 78525-000. INVENTARIADO(A): MARCOS PAULO HEBERLE 

Endereço: Rua Três, 706, ZH1-001, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000. 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE INTERESSADOS INCERTOS E NÃO 

SABIDOS (artigo 626, §1º c/c art. 259, III, CPC) quanto a abertura e 

processamento do inventário, espólio de MARCOS PAULO HEBERLE, 

acima qualificado, para tomarem conhecimento da ação, cujo resumo da 

petição inicial segue abaixo, bem como para habilitarem-se nos presentes 

autos, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

"Requer a ABERTURA DE INVENTÁRIO dos bens em cuja posse e 

administração se encontra, de conformidade com os artigos 610, 611, 613, 

616, I, todos do CPC, e demais dispositivos aplicáveis". DESPACHO/ 

DECISÃO: "Vistos. 1 - RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2 – À 

mingua de elementos contrários, defiro o pagamento das custas e taxas 

judiciais após o levantamento dos bens que compõem o espólio. 3 – 

Nomeio o requerente Sr. JERÔNIMO HERBELE como inventariante. 4 – 

Citem-se eventuais interessados, via edital, com prazo de 30 (trinta) dias 

para cumprimento. 5 – Citem-se as Fazendas Municipal, Estadual e Federal 

para se manifestarem. Cumpra-se. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito Em substituição legal." E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, JOICE DE SOUZA PORTELLA, digitei. MATUPÁ, 11 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) Joice de Souza Portella - Analista 

Judiciária Autorizado(a) pela Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-58.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA FRIGERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA APARECIDA COSTA OAB - MT28165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000317-58.2020.8.11.0111 POLO ATIVO:BARBARA 

FRIGERI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PRISCILA APARECIDA COSTA 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: MATUPÁ - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA 

HERMÍNIO OMETTO, 321, ZR 001, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 . 24 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 14334 Nr: 712-73.2007.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maurício Borges da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287/-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Izaura S. Cavallari 

Rezende - OAB:6.057

 DECISÃO

Considerando que a exigibilidade do crédito se encontra suspensa, ante o 

compromisso de parcelamento firmado extrajudicialmente, proceda-se com 

a baixa da restrição de fls. 130, via sistema RENAJUD.

No mais, ARQUIVEM-SE os autos até posterior manifestação acerca do 

integral cumprimento da obrigação ou quanto ao prosseguimento da 

execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 49430 Nr: 743-15.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santila Gomes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 743-15.2015.811.0030

Código Apolo: 49430

DECISÃO

Recebo a impugnação e determino seu prosseguimento, devendo o 

patrono da impugnada ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos 

pontos eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º 

CPC), no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 51984 Nr: 1874-25.2015.811.0030

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Jorgina de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução com 

fundamento no art. 487, inciso III, “a” do CPC, fixo como DIB o dia 

05.11.2015 e HOMOLOGO os cálculos de folhas 190. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 52229 Nr: 1968-70.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Expedito Lopes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1968-70.2015.811.0030

Código Apolo: 52229

DECISÃO

Recebo a impugnação e determino seu prosseguimento, devendo o 

patrono da impugnada ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos 

pontos eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º 

CPC), no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 52261 Nr: 1981-69.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arão Arruda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1981-69.2015.811.0030

Código Apolo: 52261

DECISÃO

Recebo a impugnação e determino seu prosseguimento, devendo o 

patrono da impugnada ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos 

pontos eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º 

CPC), no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 52285 Nr: 1987-76.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalvina Nunes de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1987-76.2015.811.0030

Código Apolo: 52285

DECISÃO

Recebo a impugnação e determino seu prosseguimento, devendo o 

patrono da impugnada ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos 

pontos eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º 

CPC), no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 53885 Nr: 263-03.2016.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Alvaro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre a impugnação a execução de folhas 169-171.

Após, faça-se os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82029 Nr: 2221-19.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Marques Asti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RIBEIRO BRUNO 

MARIETTO - OAB:25894/O

 Autos nº 2221-19.2019.811.0030

Código: 82029

DECISÃO

Trata-se de requerimento de deslocamento do acusado LUCAS MARQUES 

ASTI para realização de consulta médica na cidade de Nortelândia/MT.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público não se opôs ao requerimento 

do acusado.

É o relatório,

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Em razão do acusado estar em prisão domiciliar, a defesa requereu no dia 

20.04.2020, o deslocamento do acusado para cidade de Nortelândia para 

realização da consulta médica, no dia 22.04.2020.

Ocorre que, não houve tempo hábil para análise do pedido do acusado, 

pois foi protocolado fora do expediente normal do juízo, bem como por não 

se tratar de matéria de plantão judicial.

Às folhas 859, foi apresentado o comprovante de comparecimento do 

acusado na consulta médica na cidade de Nortelândia/MT.

Embora a ausência do deferimento do pedido pelo juízo, o Ministério 

Público se manifestou favorável ao pedido.

Diante disso, acolho a justificativa do acusado para realização da consulta 

médica na cidade de Nortelândia/MT, qual já foi realizada em 22.04.2020.

INTIME-SE o acusado para apresentar os requerimentos para realizações 

de consultas médicas com antecedência, a fim de que sejam analisados 

pelo juízo, sob pena de revogação da prisão domiciliar para decretação da 

prisão preventiva em estabelecimento prisional.

 No mais, INTIME-SE o acusado para apresentar as alegações finais, após, 

voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 61215 Nr: 61-89.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Mendes Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT, Eney Curado Brom Filho - OAB:14.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 61-89.2017.811.0030

Código: 61215

Preenchidos os requisitos do artigo 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 62148 Nr: 506-10.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deonízio Bispo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 506-10.2017.811.0030

Código: 62148

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 64067 Nr: 1456-19.2017.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elizabeti de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19805/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1456-19.2017.811.0030

Código: 64067

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 70726 Nr: 1170-07.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1170-07.2018.811.0030

Código: 70726

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.
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DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82170 Nr: 2272-30.2019.811.0030

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Getulio Ladislau Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Donizeti Fernandes Reu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Esteves de Lacerda Filho 

- OAB:2492/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 82170

DECISÃO

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de fls. 177, padece de 

vício material, haja vista que, por um lapso, fora determinada a remessa 

para o Juízo da Comarca de Rosário Oeste/MT, quando, de fato, o feito 

deve tramitar neste Juízo de Nobres, o qual detém a competência para seu 

regular processamento.

Diante de tal situação, ante a presença de erro material, chamo o feito à 

ordem, tão somente para tornar sem efeito a parte dispositiva da decisão 

de fls. 177, que determina a remessa dos autos para a Comarca de 

Rosário Oeste/MT, bem como os atos decorrentes do vício material, 

mantendo a decisão quantos aos demais termos e fundamentos.

Intimem-se.

Cumpra-se a decisão retro quanto aos demais termos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83051 Nr: 2574-59.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano França da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NANDA LUZ SOARES 

QUADROS - OAB:19494/O, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 Com as considerações e argumentos acima expostos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada pela denúncia, CONDENAR o acusado MARCIANO 

FRANÇA DA COSTA, qualificado nos autos, como incurso na pena do 

artigo 21 DO DECRETO LEI 3.688/41, e ABSOLVO o acusado dos crimes 

descritos no artigo 147 e 329, ambos do Código Penal Brasileiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 47363 Nr: 2164-74.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B, João Batista dos Anjos - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 2164-74.2014.811.0030

Código Apolo: 47363

SENTENÇA

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos contra a sentença 

prolatada às folhas 40-41.

Os embargos foram interpostos no prazo legal, conforme certidão de 

tempestividade de folhas 44.

É o necessário.

DECIDO.

Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e os aprecio.

 É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu no caso em tela.

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que o embargante, 

irresignado com a decisão, busca uma nova decisão, ou seja, a 

declaração de nulidade e produção de provas nos autos para 

comprovação das alegações nos autos.

É cediço que mesmo nos embargos de declaração, com o fim de 

pré-questionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1022 do NCPC (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro material). 

Não é, portanto o recurso de embargos declaratórios o meio hábil a se 

cogitar o reexame da causa.

Assim, o objetivo do recurso de embargos de declaração é o de completar 

a decisão, no caso considerada omissa. Não tendo o condão de substituir 

a decisão objurgada, mas, tão-somente, integrá-la ou aclará-la.

Verifica-se, deste modo, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, uma vez que a sentença relatou de forma clara o julgamento 

antecipado do feito, motivo pelo qual os presentes embargos merecem 

total rejeição.

Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 

mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível.

Com estes apontamentos, conheço dos embargos de declaração, 

porquanto tempestivos, e, no mérito JULGO-OS IMPROCEDENTES.

Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 48864 Nr: 553-52.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odineia Nunes Frazão, Pedrolina Domingas de Assis, 

Sebastião Jacildo Rei Querobino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 Processo n. 553-52.2015.811.0030

Código Apolo: 48864

SENTENÇA

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos contra a sentença 

prolatada às folhas 170.

Os embargos foram interpostos no prazo legal, conforme certidão de 

tempestividade de folhas 173.

É o necessário.

DECIDO.

Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e os aprecio.

 É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu no caso em tela.

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que o embargante, 

irresignado com a decisão, busca uma nova decisão, ou seja, a alteração 

do valor dos cálculos e implante nos rendimentos da exequente o 

percentual de 11,98%.

É cediço que mesmo nos embargos de declaração, com o fim de 

pré-questionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1022 do NCPC (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro material). 

Não é, portanto o recurso de embargos declaratórios o meio hábil a se 

cogitar o reexame da causa.

Assim, o objetivo do recurso de embargos de declaração é o de completar 

a decisão, no caso considerada omissa. Não tendo o condão de substituir 

a decisão objurgada, mas, tão-somente, integrá-la ou aclará-la.

Verifica-se, deste modo, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 

mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível.

Com estes apontamentos, conheço dos embargos de declaração, 

porquanto tempestivos, e, no mérito JULGO-OS IMPROCEDENTES.

Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 55371 Nr: 782-75.2016.811.0030
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 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taua Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlete Agostini Fischer.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Compulsando os autos verifico que a parte requerente foi intimada por 

meio de seu procurador constituído para manifestar-se nos autos. 

Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 05 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, por AR, a requerente para manifestar 

prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

 Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 58438 Nr: 3051-87.2016.811.0030

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBFPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:3585

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido consubstanciado na presente 

ação:

(a) CONDENO o requerido EDNEI PRATES TOMAZ a pagar, até dia 10 (dez) 

de cada mês, a quantia equivalente a 30 % (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, a título de alimentos ao menor STHEVAN MICHELL 

FERREITA TOMAZ, e;

(b) DECRETO O DIVÓRCIO do casal EUNICE BORGES FERREIRA PRATES 

TOMAZ e EDNEI PRATES TOMAZ, com fundamento no art. 226, § 6º, da 

Constituição Federal. Por consequência, declaro cessados os direitos e 

deveres decorrentes do matrimônio, que ora se dissolve.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 59130 Nr: 3349-79.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Luiz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551 SP, Tenille Pereira Fontes - OAB:11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3349-79.2016.811.0030

Código Apolo: 59130

SENTENÇA

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pela 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO GAZIN LTDA., alegando, em síntese, 

erro material na sentença de folhas 64.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifica-se que os embargos foram interpostos 

tempestivamente e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

Sem maiores delongas, noto que a decisão atacada de fato se encontra 

maculada de erro material consistente no reconhecimento equivocado do 

abandono da ação, uma vez que a parte autora manifestou-se antes 

mesmo da juntada do AR, sendo assim, não consta desídia da parte 

requerente.

Deste modo, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do Código 

de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e ato 

contínuo, CONCEDO-LHES PROVIMENTO, e consequentemente ANULO a 

sentença proferida às folhas 64.

Diante disso, determino o prosseguimento do feito.

Para isso, proceda-se com a expedição de carta precatória, conforme 

requerido

 às folhas 61.

Intime-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 59488 Nr: 3513-44.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcio José Zanotto, Alcione Zanotto, Viviane 

Zanotto Juliano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Indefiro o pedido de citação editalícia, uma vez não comprovado o 

exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, 

não restam esgotadas todas as tentativas de localização, conforme 

determina o artigo 256, §3º do CPC.

Posto isto, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o atual endereço da parte requerida, sob pena de extinção do 

feito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 65047 Nr: 1870-17.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenei Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Indefiro o pedido de citação editalícia, uma vez não comprovado o 

exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, 

não restam esgotadas todas as tentativas de localização, conforme 

determina o artigo 256, §3º do CPC.

Posto isto, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o atual endereço da parte requerida, sob pena de extinção do 

feito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 68746 Nr: 312-73.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudino Hoffmann da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dionatan Gomes Duarte - 

OAB:71613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 312-73.2018.811.0030

Código: 68746

SENTENÇA

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico proposta 

por CLAUDINO HOFFMAN DA SILVA em face de ADIR FREO, ambos 

qualificados na inicial.
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Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente foi intimada 

através do seu procurador constituído nos autos, para comprovar a 

hipossuficiência, sob pena de extinção, contudo, permaneceu inerte.

Logo, considerando que a parte autora não promoveu ato que lhe 

competia, a extinção deste processo é medida que se impõe, senão 

vejamos o que dispõe o parágrafo único do artigo 321, do CPC:

Art. 321 – parágrafo único: “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”.

Ante o exposto, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321 c/c art. 290, ambos do CPC e por 

consequência julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso I, do CPC.

Sem custas.

Com o trânsito em julgado, procedidas as anotações de necessárias, 

arquive-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000630-05.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EZIDIO DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000630-05.2019.8.11.0030 AUTOR(A): EZIDIO DOMINGOS DA SILVA 

REU: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. SENTENÇA 

Vistos etc. Observa-se que a parte autora foi intimada para cumprir a 

determinação de ID 29163662, contudo não carreou aos autos documento 

indispensável a propositura da ação, conforme se vê à ID. 30585285. 

Neste sentido, considerando que o autor foi devidamente intimado para 

proceder com a juntada de documentos que comprovem prévio 

requerimento administrativo e não cumpriu a determinação judicial, a 

medida a ser imposta é o indeferimento da petição inicial. Pelo exposto, 

indefiro o pedido inicial e, consequentemente, extingo o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas e taxa judiciária. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000470-77.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FELIX DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000470-77.2019.8.11.0030 AUTOR(A): THIAGO FELIX DE ANDRADE REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA 

Vistos etc. Observa-se que a parte autora foi intimada para cumprir a 

determinação de ID 22833892, contudo apenas anexou aos autos extratos 

bancários que não comprovam que a parte faz jus a concessão da justiça 

gratuita, conforme se vê à ID. 24459864. Neste sentido, considerando que 

o autor foi devidamente intimado para proceder com a juntada de 

documentos que comprovem a sua hipossuficiência e não cumpriu a 

determinação judicial, a medida a ser imposta é o indeferimento da petição 

inicial. Pelo exposto, indefiro o pedido inicial e, consequentemente, extingo 

o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e taxa judiciária. P.R.I.C. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. DIEGO HARTMANN Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-03.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000462-03.2019.8.11.0030 REQUERENTE: FABIANO DA COSTA PINTO 

REQUERIDO: CLARO S.A. SENTENÇA Conheço dos embargos porquanto 

tempestivos. No mérito vejo que não há omissão, contradição, obscuridade 

ou dúvida a ser sanada. Lado outro, nota-se que a insurgência do 

embargante vincula-se ao mérito da decisão, não sendo, à evidência, os 

embargos de declaração aptos a extravasar a insurgência, a qual deve 

ser dirigida por meio de recurso próprio à instância seguinte. Não 

bastasse o não cabimento, os presentes embargos mostram 

absolutamente protelatórios eis que atacam o mérito da sentença prolatada 

em sentido diametralmente oposto ao consolidado no STJ, o que torna o 

recurso não só improcedente como também meramente protelatório. Anoto 

que a responsabilidade que gerou o reconhecimento do dano moral 

decorre de ato ilícito praticado pela embargante e, ainda que se tenha 

vínculo contratual entre as partes, a conduta do fornecedor não fere 

diretamente nenhuma cláusula contratual, configurando ato ilícito, nos 

termos e formas do art. 186 do CC. Com estes apontamentos, conheço 

dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, e, no mérito 

JULGO-OS IMPROCEDENTES, aplicando ao embargante, em razão da 

má-fé na apresentação do recurso de embargos de declaração, multa de 

1% sobre o valor atualizado da causa, a favor do embargado, na forma do 

art. 1026, parágrafo 2º do CPC. Intimem-se. DIEGO HARTMANN Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000196-84.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DINIZ NOVAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DESPACHO Processo: 

1000196-84.2017.8.11.0030. EXEQUENTE: JAILSON DINIZ NOVAES 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Diga a executada acerca do pedido de 

aplicação de multa. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos para decisão. 

NOBRES, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-52.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572-O 
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(ADVOGADO(A))

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

8010231-52.2015.8.11.0030 REQUERENTE: FRANCISCO MARCOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

DECISÃO No intuito de evitar fraudes e acautelar o direito creditório do 

patrono e de seu cliente, tratando-se de ações de reparação de dano 

moral de natureza repetitiva, com fatos e fundamentos genéricos, com 

potencial para caracterizar captação em massa, este juízo tem exigido que 

as procurações conferindo poderes para receber sejam datadas há no 

máximo 3 (três) anos. Este critério é adotado em razão da prática ter 

demonstrado que especialmente em ações desta natureza, não raras 

vezes os advogados constituídos sequer conseguem localizar os clientes 

após o decurso de largo espaço de tempo. O cliente, igualmente, no mais 

das vezes , sequer sabe o nome do seu patrono para procura-lo. Assim, 

por não manterem mais contato, o pagamento efetuado na conta do 

causídico, sem o devido repasse (por impossibilidade/dificuldade em 

localizar o cliente), pode ensejar posterior insurgência da parte contra o 

seu patrono, podendo acarretar tentativa de responsabilização disciplinar 

e criminal, como vem ocorrendo com indesejável frequência no estado de 

Mato Grosso. Assim, forte no poder geral de cautela do juiz, INDEFIRO por 

ora o pagamento dos valores na conta informada pelo patrono e, tendo em 

vista a natureza da ação e que a procuração juntada aos autos é datada 

há mais de 3 (três) anos, INTIMO a parte autora para que apresente 

procuração atualizada (datada há menos de 3 anos) conferindo ao 

patrono poderes para receber ou indique seus próprios dados bancários 

para transferência da quantia depositada em juízo. Confiro o prazo de 15 

(quinze) dias. Não apresentada procuração atualizada e não indicados os 

dados bancários pessoais da parte, INTIME-SE pessoalmente a parte 

autora, preferencialmente por telefone, para que procure seu advogado 

constituído para renovar a procuração ou que indique, por si, seus dados 

bancários para transferência dos valores. De tudo, certifique-se. 

Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-92.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CAROLINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 13/11/2019, às 14:45 horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-92.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CAROLINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria parte requerida 

para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-79.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO APARECIDO MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 13/11/2019, às 13:00 horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-79.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO APARECIDO MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria parte requerida 

para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 8355 Nr: 445-64.2008.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olice Bertoldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Capeleto (espólio), João Orácio Capeleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:5082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilgo Capeleto - OAB:

 Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por falta de 

omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 8717 Nr: 107-56.2009.811.0031

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, MdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claire Vogel Dutra - OAB:000, 

SANDRO LEITE DOS SANTOS - OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Rachid Murad Filho - 

Advogado - OAB:6105

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido do requerido às fls. 1445.

EXPEÇA-SE carta precatória, para que seja realizada a oitiva das 

testemunhas ANTÔNIO JOÃO DE BARROS NETO e GONÇALO DOMINGOS 

DE CAMPOS NETO.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31083 Nr: 200-77.2013.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Kerla dos Santos Barreto, Kelvinson Douglas dos 

Santos Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Iguaçú LTDA, Mapfre Vera Cruz 

Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim - 

OAB:OAB/MT 12295, SILVIO FERREIRA FREITAS - OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaco Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013A, Juliano Tramontina - OAB:4728-B

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de fls. 502, haja vista que o benefício da justiça 

gratuita, não isenta ao pagamento dos valores impostos à título de 

condenação por litigância de má-fé.

Nestes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO 

DO CREDOR. DÍVIDA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DOLOSA DA VERDADE DOS FATOS 

PELA AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA 

DOS ARTS. 80 E 81 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO.

- A prova de existência da relação jurídica entre as partes, em conjunto 

com outros elementos que demonstrem o inadimplemento de dívida 

efetivamente contraída, derrui a alegação de que indevida a inclusão do 

nome em cadastro restritivo de crédito.

- Verificada a alteração dolosa da verdade dos fatos pela parte, 

impõe-se-lhe a condenação por litigância de má-fé, ainda que beneficiária 

de justiça gratuita, haja vista que a assistência judiciária concedida "não 

tem o condão de tornar o assistido infenso às penalidades processuais 

legais" (STJ - EDcl no AgRg no Resp 1.113.799/RS, Rel. Min. ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, j. 06/10/2009, DJe 16/11/2009). 

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.127286-3/001, Relator(a): Des.(a) José 

Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2020, 

publicação da súmula em 12/03/2020)

Diante do exposto, DETERMINO que a parte executada, apresente nos 

autos, o valor atualizado da condenação, à título de litigância de má-fé, no 

prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31218 Nr: 331-52.2013.811.0031

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denfesoria Publica/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fls. 98/99 e DETERMINO que seja expedido Mandado 

de Averbação/Registro, para fins de anotação da sentença judicial que 

decretou o divórcio entre as partes, bem como transferiu a propriedade do 

Imóvel de Matrícula nº 1.664 do CRI da Comarca de Nortelândia/MT à 

requerida LUIZA DE SOUZA CHAVES, devendo o Oficial promover as 

alterações necessárias, para que a requerida figure como dona exclusiva 

do aludido imóvel.

INTIME-SE o Oficial do Cartório, para que cumpra a ordem acima, sem 

qualquer ônus para a parte requerida, haja vista que esta foi beneficiada 

pela justiça gratuita.

CUMPRA-SE.

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000075-02.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RESENDE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE Impulsionamento por Certidão Nos termos do art. 701, 

inc. XVIII, impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte 

requerente/recorrida para que, querendo, apresente contrarrazões ao 

recurso de apelação de id 31510551. NOVA C NORTE, 24 de abril de 2020 

CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE NOVA CANAÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: Rua Alberto 

Alves, s/n, RUA JOÃO LOURENÇO MÁXIMO 9, CENTRO, NOVA C NORTE - 

MT - CEP: 78515-970 TELEFONE: (66) 35511105

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61798 Nr: 1381-57.2018.811.0090

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADSG, MJR, RFDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:24032/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

DEIKSON LOURENÇO DOS SANTOS, Gestor Judiciário da Vara Única 

desta Comarca de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc...

 CERTIFICO que, nos autos da Ação de Homologação de Transação 

Extrajudicial nº 1381-57.2018.811.0090, Código 61798, em que são 

requerentes Jéssica Alves da Silva Gavião, Matheus José Rocha e Ramon 

Fernando Diniz Freitas, e requerido Este Juízo, foi nomeada a Dra. Kamila 

de Moura Santos, OAB/MT 24032/O, para defender os interesses dos 

requerentes, visto que a Portaria nº 779/2017/DPG, que trata das 

cumulações de núcleos da Defensoria Pública no interior do Estado de 

Mato Grosso, suspendeu por tempo indeterminado, a partir do dia 

01/09/2017, as atividades do núcleo desta Comarca de Nova Canaã do 

Norte. Os honorários foram arbitrados em 05 (cinco) URH’s (unidade real 

de honorários), que deverão ser custeadas pelo Estado de Mato Grosso.

 O referido é verdade e dou fé.

 Nova Canaã do Norte/MT, 24 de abril de 2020.

Deikson Lourenço dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 48002 Nr: 961-91.2014.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO POLTRONIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013/O

 Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de LEANDRO 

POLTRONIERI, com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do Código 

Penal e artigo 30 da Lei Federal n.º 11.343/2006 e artigo 89, § 5º, da Lei 

n.9.099/95, em relação aos fatos apurados neste feito.INTIME-SE. CIÊNCIA 

ao Ministério Público.Após, certificado o trânsito em julgado, 

PROCEDAM-SE as providências necessárias e ARQUIVEM-SE os 

autos.P.R.I.C.Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)RICARDO FRAZON MENEGUCCIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 52068 Nr: 997-65.2016.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:OAB/MT 21254/O

 Vistos;

Trata-se de Ação Penal entre as partes em epígrafe.

A denúncia foi recebida em 01 de julho de 2016, não havendo após 

nenhuma causa de interrupção ou suspensão da prescrição.

Entre um ato e outro, o Ministério Público requereu o reconhecimento da 

extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão 

punitiva estatal.

É o efêmero relatório.

DECIDO.

Ao réu é imputada a prática do crime previsto no artigo 147 do Código 

Penal, punido com detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Na forma do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, prescreve a pretensão 

punitiva estatal em 03 (três) anos se o máximo da pena cominada em 

abstrato para o delito é inferior a 01 (um) ano.

Portanto, o prazo para que o Estado exerça o seu jus puniendi no caso em 

testilha é de 03 (três) anos.

Há que se ressaltar que a última interrupção do prazo prescricional 

ocorreu em razão do recebimento da denúncia.

Analisando detidamente os autos se nota que entre o recebimento da 

denúncia e a data hodierna, transcorreu lapso temporal superior a 03 

(três) anos sem que ocorresse nenhuma causa interruptiva da prescrição, 

motivo pelo qual está extinta a punibilidade quanto à pena privativa de 

liberdade.

No que tange à pena de multa, haja vista o apregoado pelo artigo 114, 

inciso II, do Código Penal, também restou prescrita a pretensão punitiva 

estatal, sendo de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade em 

favor do réu.

Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de VALDIR CORREIA, 

com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, e artigo 109, inciso VI, 

ambos do Código Penal.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

Após, certificado o trânsito em julgado, PROCEDAM-SE as providências 

necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.

P.R.I.C.

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 53225 Nr: 1677-50.2016.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013/O

 Vistos;

Trata-se de Ação Penal entre as partes em epígrafe.

A denúncia foi recebida em 19 de setembro de 2016, não havendo após 

nenhuma causa de interrupção ou suspensão da prescrição.

Entre um ato e outro, o Ministério Público requereu o reconhecimento da 

extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão 

punitiva estatal.

É o efêmero relatório.

DECIDO.

Ao réu é imputada a prática do crime previsto no artigo 147 do Código 

Penal, punido com detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Na forma do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, prescreve a pretensão 

punitiva estatal em 03 (três) anos se o máximo da pena cominada em 

abstrato para o delito é inferior a 01 (um) ano.

Portanto, o prazo para que o Estado exerça o seu jus puniendi no caso em 

testilha é de 03 (três) anos.

Há que se ressaltar que a última interrupção do prazo prescricional 

ocorreu em razão do recebimento da denúncia.

Analisando detidamente os autos se nota que entre o recebimento da 

denúncia e a data hodierna, transcorreu lapso temporal superior a 03 

(três) anos sem que ocorresse nenhuma causa interruptiva da prescrição, 

motivo pelo qual está extinta a punibilidade quanto à pena privativa de 

liberdade.

No que tange à pena de multa, haja vista o apregoado pelo artigo 114, 

inciso II, do Código Penal, também restou prescrita a pretensão punitiva 

estatal, sendo de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade em 

favor do réu.

Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de FRANCISCO DE 

ASSIS DOS SANTOS, com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, e 

artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

Após, certificado o trânsito em julgado, PROCEDAM-SE as providências 

necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.

P.R.I.C.

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 54696 Nr: 13-47.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALICIO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013/O

 Analisando detidamente os autos se denota que o réu cumpriu todas as 

condições impostas, motivo pelo qual o período de prova transcorreu sem 

revogação.Nesta senda, ante o transcurso do interregno da suspensão 

condicional do processo sem revogação, a medida que se impõe ao caso 

trazido à baila é a declaração da extinção da punibilidade.Por todo o 

exposto, com espeque no art. 89, § 5º, da Lei n.9.099/95, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de NATALÍCIO CARDOSO DA SILVA em relação 

aos fatos apurados nestes autos.CIÊNCIA ao Ministério Público e 

Defesa.PRESCINDE da intimação pessoal do réu, na forma da CNGC.Após 

o trânsito em julgado CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.Nova Canaã do Norte-MT, data da 

assinatura eletrônica.(assinado digitalmente)RICARDO FRAZON 

MENEGUCCIJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-52.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BUDKE LAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO BUDKE LAGE OAB - MT0014710S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIANO TONHATO DOS ANJOS (REQUERIDO)

LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS OAB - MT0009084S 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado quanto a audiência de conciliação designada para 

o dia 10 de julho de 2017 às 12h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-95.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE MALICIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))
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CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do (a) Advogado (a) quanto à audiência de conciliação 

designada para o dia 08 de agosto de 2017, às 12h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-40.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES JERONIMO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE CERTIDÃO Certifico e dou 

fé que a parte reclamada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A compareceu aos autos (id. 30724652) informando o 

cumprimento da obrigação. Todavia, o cumprimento deu-se de forma 

parcial vez que nada se manifestou quanto a condenação em danos 

morais. Por fim, o presente feito encontra-se aguardando intimação da 

parte autora do inteiro teor da sentença proferida. . NOVA C NORTE, 24 de 

abril de 2020. DEIKSON LOURENCO DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO 

NORTE E INFORMAÇÕES: RUA ALBERTO ALVES, 113, CENTRO, NOVA C 

NORTE - MT - CEP: 78515-000 TELEFONE: (66) 35511105

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-83.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BARROSO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL | NOVA CANAÃ DO NORTE/MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000240-83.2018.8.11.0090 REQUERENTE: MARIA BARROSO SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. DEFIRO o benefício da justiça 

gratuita, podendo este ser revisto a qualquer tempo acaso se altere a 

situação econômica da parte ou acaso se verifique ser inverídica a 

alegada hipossuficiência econômica, dispensando-a, por ora, do 

recolhimento do preparo recursal e das despesas processuais (art. 54, 

parágrafo único, da Lei nº. 9.099/95). RECEBO o Recurso Inominado 

interposto pela parte autora, eis que em conformidade com o artigo 42 da 

Lei nº. 9.099/95, conferindo-lhe efeito meramente devolutivo, uma vez que 

inexiste o perigo de dano irreparável para a parte sucumbente. Se 

necessário, INTIME-SE a parte recorrida para apresentar contrarrazões. 

Cumpridas todas as providências necessárias, CERTIFIQUE-SE o que for 

preciso e REMETAM-SE os autos à Turma Recursal, para as providências 

de mister, grafando as nossas melhores homenagens. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte, (data 

da assinatura eletrônica) (assinado eletronicamente) RICARDO FRAZON 

M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : R. Alberto Alves, s/n, Nova 

Canaã do Norte - MT, 78515-000 (66) 3551-1105

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-62.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAIMUNDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT9415/O 

(ADVOGADO(A))

RUSTON SILVA E MARQUES OAB - MT22626/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONIQUE CRISOSTOMO ROCHA OAB - SP0278527A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010078-62.2017.8.11.0090. REQUERENTE: ANTONIO RAIMUNDO DE 

SOUZA REQUERIDO: COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANTONIO 

RAIMUNDO DE SOUZA em desfavor de COM. E IND. MATSUDA 

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. PRELIMINARES: APLICAÇÃO DO CDC E COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE: As preliminares 

arguidas não prosperam, pois se trata de relação de consumo, 

comprovada a hipossuficiência do consumidor, devendo ser aplicado o 

CDC e determinada a inversão do ônus da prova. MÉRITO: Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O que se tem de 

relevante, para o deslinde da controvérsia, é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, uma vez que afirma categoricamente, como 

ponto central da demanda, que não tem conhecimento do débito de R$ 

4.970,00 (quatro mil novecentos e setenta reais), inscrito em 26/04/2019, 

pugnando pela desconstituição e danos morais. A Reclamada contestou 

alegando que o débito é oriundo de relação jurídica do autor com a ré, 

juntou uma nota fiscal e alguns documentos, entretanto sem nenhuma 

assinatura do requerente. Logo, a Reclamada não trouxe, aos autos, 

documentos que forneçam algum indício de contratação, que demonstrem 

a origem do débito negativado. Verifico que a inscrição do nome da parte 

requerente, nos órgãos de proteção ao crédito, fora realizada de forma 

indevida, uma vez que inexistente a comprovação da contratação. Assim, 

restando comprovada que a inscrição é indevida, uma vez que não houve 

a comprovação da contratação, deve o consumidor ser indenizado 

moralmente pelos danos causados, devendo a parte Requerida suportar 

os riscos do negócio decorrente de fraude na contratação. O dano moral 

experimentado no caso dos autos é puro, pois se extrai pela só 

verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a 

constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela 

simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, mesmo 

porque a inscrição discutida é a primeira. Diante da negativa de débitos e 

evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar, 

inequivocamente, a legalidade do débito, como o contrato devidamente 

assinado, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, 

entretanto, assim não o fez. A reclamada não juntou aos autos qualquer 

documento que comprovasse minimamente o contrato entre as partes. 

Quando se veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório 

transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus 

da contraprova. Assim não fez, deixando a questão no campo das meras 

alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não 
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alegar (allegatio et non probatio quasi non allegatio). No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da parte 

Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, 

pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. Ora, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Importa 

consignar que a parte Reclamante não possui outra anotação, junto ao 

SPC/SERASA, anterior a esta. Assim, não há que se falar em aplicação da 

Súmula 385 do STJ. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em 

proporção ao valor inscrito, quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

JULGO, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial, para : a) DECLARAR a 

inexistência do débito, negativado pela Reclamada, objeto desse 

processo, no valor de R$ 4.970,00 (quatro mil novecentos e setenta 

reais), inscrito em 26/04/2019 ; b) CONDENO a Reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (26/04/2019) 

e correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ). 

Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados 

da parte Reclamante daqueles anais relativo aos débitos, ora discutidos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C Vistos. Atendidos os requisitos legais, 

homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em regime 

de exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-68.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMILIANO OZORINO GALVANI DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

HALEF HERBERT GALVANI DE SOUZA OAB - 034.631.031-84 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000187-68.2019.8.11.0090. INTERESSADO: MAXIMILIANO OZORINO 

GALVANI DE SOUZA REPRESENTANTE: HALEF HERBERT GALVANI DE 

SOUZA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MAXIMILIANO OZORINI DE SOUZA em 

desfavor de OI MÓVEL S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

MÉRITO: Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O que se tem de relevante, para o deslinde da controvérsia, é que a parte 

autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que afirma 

categoricamente, como ponto central da demanda, que pagou a fatura de 

07/06/2018, em 29/06/2018, no valor de R$ 151,35, entretanto permaneceu 

negativado até, pelo menos, 30/03/2019, no valor de R$ 131,35 (cento e 

trinta e um reais e trinta e cinco centavos), referente a esta conta paga, 

pugnando pela desconstituição e danos morais. A Reclamada contestou 

alegando que o débito é oriundo de relação jurídica do autor com a ré, 

onde o autor restou inadimplente, referente a esta fatura, sendo a 

inscrição legítima. Efetuou pedido contraposto. No entanto, verifico que o 

autor juntou aos autos o comprovante do pagamento (ID. 19244926), 

discutido nos autos, junto com a inicial e não contestado pela parte 

reclamada. Assim, restando comprovada que a permanência da inscrição 

ficou indevida, pois não foi retirada nos meses subseqüentes ao 

pagamento, mesmo o autor comprovando o pagamento. Deve o 

consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, devendo a 

parte Requerida suportar os riscos do negócio decorrente de fraude na 

contratação. O dano moral experimentado no caso dos autos é puro, pois 

se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re 

ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se 

satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de 

proteção, mesmo porque a inscrição discutida é a primeira. Diante da 

negativa de débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, 

cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que 

pudessem comprovar, inequivocamente, a legalidade do débito, nos 

termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim 

não o fez. No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do 

serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 
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não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada manteve os dados da parte 

Reclamante indevidamente nos anais de proteção ao crédito, restando, 

pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na permanência da negativação indevida de 

seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Logo, comprovada que a permanência da negativação foi 

indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Importa 

consignar que a parte Reclamante não possui outra anotação, junto ao 

SPC/SERASA, anterior a esta. Assim, não há que se falar em aplicação da 

Súmula 385 do STJ. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em 

proporção ao valor inscrito, quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Pelos motivos 

expostos acima, indefiro o pedido contraposto. Ante o exposto, JULGO, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial, para : a) DECLARAR a 

inexistência do débito, negativado pela Reclamada, objeto desse 

processo, no valor de R$ 131,35 (cento e trinta e um reais e trinta e cinco 

centavos); b) CONDENO a Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (29/06/2018) e correção 

monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ). Oficie-se ao 

SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativo ao débito, ora discutido, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C Vistos. Atendidos os requisitos legais, 

homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em regime 

de exceção

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000131-95.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. N. (AUTOR)

D. F. V. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LUCAS DE OLIVEIRA OAB - MT26753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. C. D. N. M. V. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que manifeste conforme requerido pelo Ministério Público. SEDE DO VARA 

ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67071 Nr: 457-48.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Dessbesel, Tatiani Aparecida do 

Nascimento Dessbesel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8953

 Impulsiono os autos para intimação da defesa acerca da data designada 

para audiência na Comarca de Araputanga/MT - Carta Precatória n. 

1000395-77.2020.8.11.0038: Dia 08 de julho de 2020, às 14h30min 

(quarta-feira).

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75121 Nr: 1180-77.2019.811.0107

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA FLORÊNCIO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA - 

OAB:16214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EMBARGANTE ACERCA DA DECISAO 

DE REF. 5, A SEGUIR TRANSCRITO: "VISTOS. 1- Recebo os embargos à 

execução.2- Considerando que a parte embargada já apresentou 

impugnação voluntariamente, intime-se a parte embargante para 

manifestação, no prazo de 15 dias. 3- Após, conclusos. Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55405 Nr: 611-18.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONY DA COSTA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA ACERCA DO DESPACHO DE 

REF. 52 A SEGUIR TRANSCRITO: "Vistos. Considerando a entrada em 

vigor da Lei 13.869/19, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo 

de 30 dias, apresente cálculo atualizado do débito. Após, renove-se a 

conclusão. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 62426 Nr: 613-17.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPACEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO E 

CEREIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA ACERCA DO DESPACHO DE 

REF. 54 A SEGUIR TRANSCRITO: "Vistos. Considerando a entrada em 

vigor da Lei 13.869/19, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo 

de 30 dias, apresente cálculo atualizado do débito. Após, renove-se a 

conclusão. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65286 Nr: 1861-18.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOK, JDOK, JDOK, MDFDOK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRLL, TC-SDLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA MICHELON - 

OAB:14437, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA MESQUITA DA 

SILVA - OAB:15209, DANIEL COSTA GARCIA - OAB:9478, MARCELO 

DA SILVA LIMA - OAB:4272, NELSON TERRA DOS SANTOS - 

OAB:17212/MT, RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR - OAB:22228/A

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS SE MANIFESTE ACERCA DA CARTA PRECATÓRIA DE REF. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70422 Nr: 1847-97.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amelio Karling, Marina Karling Cris

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, ACERCA DO DESPACHO DE 

REF. 25 A SEGUIR TRANSCRITO: "Vistos. Considerando a entrada em 

vigor da Lei 13.869/19, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo 

de 30 dias, apresente cálculo atualizado do débito. Após, renove-se a 

conclusão. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75983 Nr: 1503-82.2019.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcos Oliveira da Silva, DOUGLAS 

OLIVEIRA DE JESUS, Robert Danilo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS DANIEL DINIZ - 

OAB:20265/O, MARCOS ABRAÃO SILVA LIMA - OAB:24646/O, 

RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR - OAB:22228/A

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Procurador do denunciado José 

Marcos Oliveira da Silva, para apresentar as alegações finais no prazo de 

três dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000460-93.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR JOSE STRIEDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DECISÃO Processo: 1000460-93.2019.8.11.0107. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: VALDIR JOSE STRIEDER Vistos. 1) 

Ante a impugnação do laudo de avaliação judicial pela parte executada, 

determino a realização de perícia técnica para avaliação dos bens 

penhorados nos autos. Para tanto, nomeio como expert do Juízo o Eng. 

LEONARDO SANTOS RAMOS – endereço profissional à Rua Goiás, n°. 

1421, Nova Ubiratã/MT, Telefone: (66) 9 9968-8415, para a realização da 

perícia de avaliação, a qual deverá ser intimado acerca da sua nomeação, 

para que cumpra o encargo, independentemente de compromisso (artigo 

466, do CPC), bem como para fazer a proposta dos honorários periciais. 

2) Intime-se as partes para os fins do artigo 465 e incisos do Novo Código 

de Processo Civil. 3) Apresentada proposta, intime-se a(s) parte 

executada para depósito INTEGRAL da verba honorária, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Destarte, fica desde logo deferida à 

liberação de 50% da verba honorária para início dos trabalhos, com o 

restante condicionado à homologação do laudo. Os trabalhos deverão 

iniciar em até 10 (dez) dias após o depósito dos honorários. 4) O laudo 

deverá ser juntado aos autos em 30 (trinta) dias, a contar do início dos 

trabalhos. Após a juntada do laudo, deverão as partes para manifestar na 

forma do artigo 477 do CPC, caso necessário, intime-se o perito para 

prestar esclarecimentos ou complementar o laudo, após retornem 

conclusos. 5) A parte exequente no mesmo prazo deverá declinar quanto 

ao interesse na adjudicação, alienação particular ou hasta pública dos 

bens penhorados. Após, conclusos. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi 

Strachicini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000263-41.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDEMIR MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO MARTENS OAB - MT5782/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DECISÃO Processo: 1000263-41.2019.8.11.0107. AUTOR(A): 

JOSE VALDEMIR MACHADO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. 1.) Os autos tramitaram regularmente até o momento, 

motivo pelo qual passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 

357 do NCPC. As partes litigantes são legítimas e estão bem 

representadas nos autos, não havendo irregularidades e/ou nulidades 

procedimentais a serem corrigidas. 2.) Não é o caso de julgamento 

antecipado, pois, inexiste nos autos elementos suficientes para a 

sentença de mérito. 3.) Fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias levantadas na inicial/contestação. 4.) Em prosseguimento ao 

feito, DETERMINO a produção de prova pericial e para a sua realização 

nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Ezequiel Cabral de Souza 

Lima (CRM/AM nº. 6669), devidamente cadastrado junto ao site do Eg. 

TJMT, podendo ser localizado na Avenida Brasil, nº. 2346, Sorriso/MT, ou 

pelo endereço eletrônico: ezekielcabral@gmail.com, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. 4.1.) Em caso 

de recusa, nomeio, desde já, o Dr. Odir Roberti Martins (CRM/MT nº. 2986), 

cadastrado no junto ao site do Eg. TJMT, podendo ser encontrado na Rua 

Cristal, nº. 180, Centro, Peixoto de Azevedo/MT, ou pelo endereço 

eletrônico: dr.odir@hotmail.com. 5.) Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. 6.) Por sua vez, Resolução nº. 127/2011 do CNJ, 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

1.000,00 (mil reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do 

valor estabelecido. 7.) Assim, entendo que devem os honorários ser 

arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 
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R$600,00 (seiscentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. 8.) Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC, a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 9.) 

Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão os 

assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477, § 1º, do NCPC. 10.) 

Não havendo impugnação ou requerimento específico, intime-se o perito 

nomeado para designação de data para o exame, o qual deverá ser 

realizado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação. A 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos. 

11.) Comunicada a data de realização da perícia, intimem-se as partes e 

assistentes técnicos, sendo estes últimos por carta. Juntado o laudo, 

digam as partes no prazo de 15 (quinze) dias, e venham os autos 

conclusos. 12.) Sem prejuízo, determino a realização de novo ESTUDO 

PSICOSSOCIAL na residência da parte autora, com o objetivo de avaliar as 

reais condições socioeconômicas da família, incluindo-se renda mensal 

per capita, devendo ser observado os quesitos acostados pelas partes. 

Providencie a Secretaria do Juízo as comunicações necessárias junto à 

equipe multidisciplinar. Cumpra-se, expedindo o necessário. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000204-53.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPERIM COELHO DE AZEVEDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DECISÃO Processo: 1000204-53.2019.8.11.0107. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ESPERIM COELHO DE 

AZEVEDO Vistos. Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

manejada ESPERIM COELHO DE AZEVEDO, em face da FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, sustentando a nulidade da 

CDA, ante o não preenchimentos dos requisitos legais, bem como 

requereu a concessão do efeito suspensivo. Intimada, a parte exequente, 

manifestou nos autos pela rejeição da exceção de pré-executividade, ante 

a ausência de provas. Pois bem. No caso sob análise, constata-se que a 

CDA que instrui a inicial é devidamente apta a legitimar a propositura e o 

tramite desta causa, vez que observados os preceitos contidos no art. 2º, 

§§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80, abrangendo, ainda, tipo de procedimento 

gerador da CDA, seu número, o número do processo administrativo, bem 

como a data da inscrição na dívida ativa, gozando, neste passo, de 

certeza, liquidez e exigibilidade, ou seja, respeita “in totum” a legislação em 

vigor. No que diz respeito à nulidade do auto administrativo, também por 

falta de notificação e intimação, não deve prosperar a mingua de prova da 

alegada nulidade. Como bem cediço, a exceção de pré-executividade não 

comporta dilação probatória, devendo o excipiente fazer prova 

pré-constituída do direito vindicado. Do mesmo modo, não reconheço a 

conexão deste feito com o processo n. 1000033-67.2017.811.0107, vez 

que este autos já se encontra encerrado com base no artigo 51, inciso II, 

da Lei n° 9.099/95. INDEFIRO o pedido de suspensão da execução, ante a 

ausência de caução. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, REJEITO A PRESENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, 

nos termos da fundamentação acima. No mais, INTIME-SE a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50090 Nr: 312-46.2012.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR JOSE ZAMPEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 (...) Vale registrar, por oportuno, que, em matéria criminal, a prescrição é 

matéria de ordem pública, devendo ser decretada de ofício pelo juiz (CPP, 

art. 61). A pena de multa, pelos mesmos motivos, também está prescrita 

(CP, art. 114, II). Por derradeiro, deixo expressamente consignado que a 

reparação do dano ambiental, cuja pretensão é imprescritível, pode ser 

postulada pela via própria, em ação civil autônoma. Diante destas 

ponderações, em âmbito exclusivamente criminal, reconheço presente no 

caso a prescrição da pretensão punitiva estatal, razão pela qual a 

extinção da punibilidade do suposto autor do fato é medida que se impõe. 

Ante o exposto, constatada a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, na modalidade propriamente dita, quanto à infração tipificada no 

art. 50 da Lei 9.605/98, decreto a extinção da punibilidade de ALTEMIR 

JOSE ZAMPEZE, qualificado nos autos, com fulcro no art. 107, inciso IV, 

c.c. art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, na forma do art. 61 do 

Código de Processo Penal. Como consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito. Após o trânsito em julgado, cumpra-se o disposto no 

art. 974 da CNGC-TJMT. Isento de custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se o Ministério Público. Está dispensada a intimação pessoal do 

autor do fato (Enunciado 105 FONAJE). Transitada em julgado esta 

sentença, ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50180 Nr: 414-68.2012.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON WUTSKE, EMOVERE 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ayslan Clayton Moraes - 

OAB:8.377 MT, Daniel de Freitas Piccinini - OAB:15664-A/MT, 

Fernando Henrique Cesar Leitão - OAB:13.592 MT

 (...) Constata-se, portanto, que, entre a data do recebimento da denúncia 

e a presente data, já se passaram mais de quatro anos, não tendo se 

verificado qualquer outra causa interruptiva e/ou impeditiva do lapso 

prescricional, o que, por si só, justifica o reconhecimento da prescrição e 

a declaração de extinção da punibilidade dos réus. Vale registrar, por 

oportuno, que, em matéria criminal, a prescrição é matéria de ordem 

pública, devendo ser decretada de ofício pelo juiz (CPP, art. 61). A pena 

de multa, pelos mesmos motivos, também está prescrita (art. 114, II, do 

CP). Diante destas ponderações, reconheço presente no caso a 

prescrição da pretensão punitiva estatal, razão pela qual a extinção da 

punibilidade dos acusados é medida que se impõe. Ante o exposto, 

constatada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na 

modalidade propriamente dita, quanto ao crime tipificado no art. 48 da Lei 

nº. 9.605/98, decreto a extinção da punibilidade dos réus EMOVERE 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e JEFFERSON WUTZKE, 

qualificados nos autos, com fulcro no art. 107, inciso IV, c.c. art. 109, 

inciso V, todos do Código Penal, na forma do art. 61 do Código de 

Processo Penal. Como consequência, julgo extinto o feito, com resolução 

de mérito. Após o trânsito em julgado, cumpra-se o disposto no art. 974 da 

CNGC-TJMT. Isento de custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se o 

Ministério Público. Está dispensada a intimação pessoal dos denunciados 

(Enunciado 105 FONAJE). Transitada em julgado esta sentença, ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51599 Nr: 914-03.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENI DOS REIS GATZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811-B

 Vistos.

=SENTENÇA=

Relatório dispensado (artigo 81, § 3º, Lei 9.099/95).

DECIDO.

Realizada audiência preliminar, a suposta autora dos fatos LENI DOS REIS 

GATZ aceitou a proposta de transação penal ofertada pelo Ministério 

Público, tendo cumprido integralmente as condições estabelecidas, 

conforme se observa nos autos (refs. 32 e 52).

Nesse contexto, sem maiores delongas, havendo o cumprimento integral 

do trato, HOMOLOGO a transação penal levada a efeito na ref. 27, e, 

como consequência, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da suposta 

autora do fato LENI DOS REIS GATZ, com relação ao fato objeto deste 

feito.

Isento de custas.

Registre-se a presente decisão para fins do artigo 76, § 4º, da Lei 

9.099/95.

Após o trânsito em julgado, cumpra-se o disposto no art. 974 da 

CNGC-TJMT.

Publique-se. Registre-se. Intime-se o Ministério Público. Está dispensada a 

intimação pessoal do autor do fato (Enunciado 105 FONAJE).

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000060-48.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOIRCE JOSE MENDONCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO SIMEAO FERREIRA (REQUERIDO)

ECIMONE SIMIAO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

FLORINDA DA SILVA FERREIRA (ESPÓLIO)

GENISMAR SIMEAO FERREIRA (REQUERIDO)

LAZARO SIMEAO FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - 035.511.651-06 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 1000060-48.2020.8.11.0106. 

REQUERENTE: JOIRCE JOSE MENDONCA DE OLIVEIRA ESPÓLIO: 

FLORINDA DA SILVA FERREIRA REQUERIDO: LAZARO SIMEAO 

FERREIRA, GENISMAR SIMEAO FERREIRA, ECIMONE SIMIAO FERREIRA 

DOS SANTOS, GENIVALDO SIMEAO FERREIRA PROCURADOR: DOUGLAS 

RODRIGUES MARTINS Cuida-se de abertura de inventário dos bens 

deixados pela de cujus FLORINDA DA SILVA FERREIRA. Nomeio 

inventariante o senhor JOIRCE JOSÉ MENDONÇA DE OLIVEIRA, que 

deverá ser intimado para prestar compromisso em 05 (cinco) dias, 

conforme preceitua o art. 617, inciso VI e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Prestado o compromisso legal, deverá o inventariante, no 

prazo de 20 (vinte) dias, apresentar as primeiras declarações, conforme 

prevê o art. 620 do Código de Processo Civil. Após, citem-se os herdeiros, 

o órgão do Ministério Público e os interessados não representados, se for 

o caso, bem como a Fazenda Pública (CPC, art. 626), manifestando-se ela 

sobre os valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, 

em 15 (quinze) dias (art. 629 do CPC) ou atribuir valores, que poderão ser 

aceitos pelos interessados (art. 634 do CPC), manifestando-se 

expressamente. Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 22 de Abril de 

2020. ____________________________ Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-21 EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

Processo Número: 1000051-23.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. A. (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. Q. L. (EXCIPIENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

HINGRID REIS GUIMARAES OAB - MT26885/O (ADVOGADO(A))

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

RAFAEL PEREIRA LOPES OAB - MT16038/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que 

apresente, querendo, impugnação à contestação, no prazo legal. Novo 

São Joaquim, 24 de abril de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-61.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL HANANNY VON RONDOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000182-61.2020.8.11.0106 POLO ATIVO:MICHEL 

HANANNY VON RONDOW ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DOUGLAS 

RODRIGUES MARTINS POLO PASSIVO: TIM S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 05/06/2020 Hora: 08:00 , 

no endereço: RUA 31 DE MARÇO, S/N, EDIFÍCIO DO FÓRUM, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, NOVO SÃO JOAQUIM - MT - CEP: 78625-000 . 24 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000161-22.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora acerca da 

requisição de pagamento expedida. Novo São Joaquim, 24 de abril de 

2020. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000184-02.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora acerca da 

requisição de pagamento expedida. Novo São Joaquim, 24 de abril de 

2020. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000169-33.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora acerca da 

requisição de pagamento expedida. Novo São Joaquim, 24 de abril de 

2020. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000147-38.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora acerca da 

requisição de pagamento expedida. Novo São Joaquim, 24 de abril de 

2020. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000239-16.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora acerca da 

requisição de pagamento expedida. Novo São Joaquim, 24 de abril de 

2020. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000238-31.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora acerca da 

requisição de pagamento expedida. Novo São Joaquim, 24 de abril de 

2020. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000253-97.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora acerca da 

requisição de pagamento expedida. Novo São Joaquim, 24 de abril de 

2020. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000240-98.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora acerca da 

requisição de pagamento expedida. Novo São Joaquim, 24 de abril de 

2020. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010094-65.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR LEAL LOUREIRO OAB - MS0013702A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010094-65.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA 

EXECUTADO: H L CONSTRUTORA LTDA Pretende a parte exequente a 

prática de atos pelo juízo, nos termos do Princípio da Cooperação previsto 

no novo CPC/2015, a fim de garantir seu direito ao recebimento de crédito. 

Contudo, no dia 24 de Setembro de 2019, o Congresso Nacional, 

representante da vontade do povo brasileiro, aprovou a Lei nº 

13.869/2019, que “define os crimes de abuso de autoridade, cometidos 

por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou 

a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.” 

Dentre os novos crimes de abuso de autoridade, está o delito previsto no 

artigo 36: Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de 

ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor 

estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, 

pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la: Pena - 

detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Inicialmente, ressalte-se 

que o § 1º do artigo 1º da mesma lei estabelece que, além do dolo de agir, 

poderá também haver a prática do delito se ocorrer “mero capricho”, o que 

é demasiadamente subjetivo a ensejar diversos tipos de interpretações. 

No ponto, destaco que em todo o texto da Lei 13.869/2019 há conceitos 

abertos, que demandam interpretações distintas, o que prescinde de 

prévia definição, para fins de que todos os seus aplicadores permaneçam 

seguros em sua atuação frente à incidência da lei penal. Nesse contexto, 

tem-se que, por ativos financeiros, a depender da interpretação conferida, 

poderá ser compreendido como o dinheiro em espécie ou todo tipo de 

bens móveis ou imóveis que possuam valoração no mercado, razão pela 

qual não poderá haver a indisponibilidade em quantia que extrapole o valor 

estimado para a satisfação da dívida, sob pena de ser considerado fato 

rechaçado pelo ordenamento jurídico e tipificado como crime. Por certo 

que a lei estabelece, como elementares do tipo, a necessidade de 

demonstração pela parte e de ausência de correção pelo juízo, contudo, 

eventual tentativa de ajuste poderá, a depender do caso concreto, não 

produzir o efeito de correção esperado, o que levará à prática do delito 

pelo magistrado e servidores que atuaram no sentido da constrição dos 

ativos, mesmo sem a intenção, eis que não se sabe, frise-se, como será 

utilizado o termo “mero capricho”. Ademais, não se pode ignorar que 

perante esta Vara tramitam milhares de processos, com servidores e 

magistrados atuando por quantidade muito superior à indicada, os quais 

são, portanto, pessoas passíveis de equívocos, não sendo possível 

adotar atitudes a colocar em risco aqueles que laboram no Poder Judiciário 

em razão de processo de outrem, em condições já exaustivas e 
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inadequadas. Portanto, se realizar indisponibilidade de bens de ativos 

financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado é 

considerado crime por uma lei nova, forçoso concluir que todo o 

ordenamento jurídico discorda de tal postura desde a aprovação da lei, 

incluindo as esferas cível e administrativa, sob pena de possíveis 

responsabilidades nestas áreas, caso a parte ex adversa, que teve seus 

ativos bloqueados em excesso assim sustente, mesmo a par das leis e 

códigos já existentes em sentido contrário, que não prevalecem na 

hipótese (Código Civil de 2002 e Código de Processo Civil de 2015 e Lei 

9.099/95), absorvidas pelo Direito Penal, conforme princípios acima 

amplamente comentados. Ora, se é crime realizar indisponibilidade de bens 

de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor 

estimado e; se “mero capricho” (§ 1º do art. 1º), “ativos financeiros”, 

“exacerbadamente” e “valor estimado” (art. 34) comportam interpretações 

diferenciadas e; ainda, se a lei traz situação de risco aos magistrados e 

servidores do Poder Judiciário que atuem no ato de constrição dos ativos, 

seja considerando o homem médio falível ou mesmo a tentativa frustrada 

de se corrigir o ato conforme o esperado, não há como promover qualquer 

constrição de bens sem gerar riscos de toda sorte aos magistrados e 

servidores, o que afasta a possibilidade de arrestos e penhoras de bens 

em valores acima do saldo devedor ou em duplicidade ou de bens cuja 

procedência sejam desconhecidos. Restam prejudicadas, neste mesmo 

contexto e em qualquer hipótese, as realizações de BACENJUDs, uma vez 

que, por sua própria natureza, o Sistema eletrônico, ao ser acionado, de 

imediato bloqueia valores em todas as contas bancárias, sendo certo que, 

mesmo havendo posteriormente a liberação de eventuais contas, poderá à 

frente se constituir em evidente excesso, seja em razão de tais 

quantidades bloqueios iniciais, seja se houver demonstração em embargos 

do devedor de que se trata de conta-salário ou outra conta que contenha 

valores que não possam ser alvo de bloqueios, dados estes que o 

Sistema Bacenjud não apresenta ao magistrado ou aos seus servidores 

autorizados. Por todas as considerações aqui expostas, em que pese 

entenda ter havido um retrocesso no ordenamento jurídico, forçoso 

acolher a vontade do povo que aprovou a nova Lei de Abuso de 

Autoridade (Lei n. 13.869/2019) e aguardar as definições acerca dos 

conceitos jurídicos indeterminados contidos na dita lei, eis que não é 

possível, nas condições atuais, realizar a contrição tal como pretendida 

pela parte credora, sob pena de responsabilidades. Ante o exposto, 

indefiro por ora o pedido da parte credora, nos termos em que foi 

formulado, e determino sua intimação para indicar bem à penhora e em 

valor menor do que a dívida a ser satisfeita, comprovadamente, 

demonstrando ainda que o mencionado bem encontra-se livre de outros 

gravames ou impedimentos legais, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 23 de abril de 2020 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83367 Nr: 2897-97.2018.811.0095

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdL, DCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a habilitação do patrono das partes não estava 

correta nos autos, impulsiono para intimação da sentença:

"Vistos.

Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda c/c com Pedido de 

visitas e de alimentos proposta por Paula Lorraine da Luz Farias e Diogo 

Correia Paz, em favor do menor Kaique Rafael da Luz Farias Paz.

Em consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais o acordo formulado entre as partes.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/15).

Expeça-se termo de guarda definitiva da menor em favor de sua genitora 

Paula Lorraine da Luz Farias.

Uma vez que se trata de causa de natureza expressamente elencada no 

§2º, do art. 12, do CPC, não se aplica a ordem cronológica preferencial de 

julgamento ao presente feito.

 Isento as partes de custas processuais.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87888 Nr: 1839-25.2019.811.0095

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRSR, WVCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO RICARDO 

SCHAVAREN - OAB:16592

 Impulsiono os autos a fim de intimar o patrono do menor W. V. C. O. para 

apresentar alegações finais pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000554-77.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA NIZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CANDIDO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 1000554-77.2019.8.11.0095. 

AUTOR(A): IZAURA NIZA DA SILVA REU: MANOEL CANDIDO DA SILVA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA proposta por IZAURA NISA DA 

SILVA em desfavor de MANOEL CANDIDO DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Alega que é proprietária da Fazenda Ouro 

Reunido, localizada na Estrada 3º Vicinal Leste, KM 18, Porto de Areia, 

Zona Rural, nesta urbe, e que devida a idade avançada (82 anos) fez uma 

divisão do imóvel para seus 09 (nove) filhos para que fizessem uso da 

terra e a mantivessem produtiva. Ocorre que um dos filhos, ora parte 

requerida está mantendo a posse do todo imóvel de forma violenta, já que 

ameaça com arma de fogo (espingarda calibre 12 mm 2 canos) a todos 

que tentam adentrar no imóvel, inclusive impedindo o acesso de 

profissionais para realizar o georreferenciamento de desmembramento do 

imóvel. Alega ainda que pretende com a presente a demarcação do imóvel 

em litigio para georreferenciamento a ser realizado por profissional 

habilitado e, que não possui a intenção de retirar o filho, ora parte 

requerida do referido imóvel rural já concedeu a posse de uma área dentro 

deste imóvel em conflito. Requereu a parte requerente: o deferimento da 

tutela provisória de urgência e evidência para que a parte ré seja 

compelido a não impedir ou interferir no exercício do uso, gozo e fruição 

do imóvel e deixar que a engenheira florestal Sra. Sylvia Karla Ferreira dos 

Santos trabalhe com seus prepostos na propriedade, além de pugnar pela 

autorização de uso de força policial nos quatro dias de demarcação, 

diante da existência de perigo de dano aos profissionais pelo uso de arma 

de fogo pela parte requerida. A inicial veio instruída com vários 

documentos. Recolhimentos das custas e taxas processuais ID’s. 

27715235 e 29710233. Ao ID. 30253211 foi determinado a emenda da 

inicial, objetivando a coerência entre a fundamentação e o pedido, sob 

pena de indeferimento. Emenda da inicial (ID.30797502) pugnando pela 

alteração do pedido para constar a obrigação de não fazer, não impedir o 

uso, gozo e fruição do imóvel, reiterando o deferimento da tutela de 

urgência e evidência para que o requerido seja compelido a obrigação de 

não fazer de impedir ou interferir no exercício de uso, gozo e fruição do 

imóvel para que a expert trabalhe com os prepostos, sob pena de multa 

diária, bem como requereu autorização de força policial para o 
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cumprimento da liminar. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela 

provisória, a condenação do requerido em custas e despesas 

processuais, e honorários advocatícios, tudo com a procedência do 

pedido. Certidão de tempestividade (ID. 31129257). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Trata-se de 

AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA E EVIDÊNCIA proposta por IZAURA NISA DA SILVA em 

desfavor de MANOEL CANDIDO DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que mesmo 

intimada à parte autora para emendar a inicial, ainda persiste 

incongruência entre a fundamentação e o pedido. Isso porque a parte 

autora pretende por meio de uma ação petitória discutir posse nos autos, 

sendo que ela afirma na exordial que não possui a posse do imóvel, já que 

a parte requerida estaria exercendo de forma injusta. Nesse caso, 

entendo que a ação almejada para satisfazer a sua pretensão é 

inadequada, sendo que embora sejam similares, as ações petitórias e as 

possessórias não se confundem. As primeiras são fundamentadas na 

origem ao direito de posse, tais como propriedade e domínio, enquanto as 

outras são pautadas na continuidade ou restituição puramente da posse. E 

diferentemente das ações possessórias, as petitórias não são alcançadas 

pelo instituto da fungibilidade. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPEDIMENTO Á EFETIVA OCUPAÇÃO DO 

BEM ADQUIRIDO E ALTERAÇÃO DOS LIMITES DERMACATÓRIOS DA 

ÁREA COMPRADA. DIREITO Á POSSE VIOLADO POR TERCEIROS 

ESTRANHOS Á RELAÇÃO CONTRATUAL. OCUPANTES ILEGÍTIMOS E 

ATOS INJUSTOS. VÍNCULO COM A PARTE DEMANDADA. NÃO 

COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (CPC/2015, ART. 373, 

I). AÇÃO PETITÓRIA. FUNGIBILIDADE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS 

CLÁSSICAS. NÃO APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO 

INTERTEMPORAL. MARCO TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO 

CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA. 

MINORAÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DO 

DISPOSITIVO, DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELATUM E DA 

PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO INCÓLUME DA 

SENTENÇA RECORRIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/2015, ART. 

85,§11). CONFORMAÇÃO COM A NOVA SISTEMÁTICA. MAJORAÇÃO. 

(...)6. A propósito, imperioso destacar que á ação de imissão de posse, 

dado o seu caráter petitório, não se aplica a mesma fungibilidade conferida 

ás ações possessórias clássicas, devendo, a despeito de verificada a 

alteração nos limites do imóvel, ser proposta a medida judicial específica e 

adequada para a proteção daquele direito violado (...). (TJ_DF 

20150110609392 DF 0017388-19.2015.8.07.0001, Relator: ALFEU 

MACHADO, Data de Julgamento: 26/07/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 08/08/2017. Pág.: 547/560). Com efeito, o 

art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil prevê: Art. 330. A petição 

inicial será indeferida quando: (...) III – o autor carecer de interesse 

processual. O interesse processual, conhecido também como interesse de 

agir está intimamente associado á utilidade da prestação jurisdicional que 

se pretende obter com o processo; deve ser analisado sob dois diferentes 

aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a 

adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende 

obter. Daí surge a necessidade concreta da tutela jurisdicional e o 

interesse em obtê-la (interesse-necessidade); a necessidade surge da 

resistência do obrigado no cumprimento espontâneo do que foi pactuado 

ou determinado por lei ou ainda em decorrência da indispensabilidade do 

exercício da jurisdição para a obtenção de determinado resultado. Já o 

interesse pressupõe, além da correta descrição da alegada lesão ao 

direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e 

satisfazê-lo, logo, cabe ao demandante escolher o procedimento e o 

provimento adequado á situação fática deduzida (interesse-adequação). 

No particular, verifico que a parte autora não escolheu o procedimento 

adequado para satisfazer a sua pretensão, já que a discussão dos autos 

se refere à posse e não propriedade, assim a tutela pretendida é inútil, 

faltando interesse de agir da parte autora já que, como afirmado na inicial 

quem exerce a posse é o requerido e, ainda que supostamente injusta, é 

inerente ao exercício da posse a sua defesa como se proprietário fosse, 

podendo dispor do imóvel como lhe aprouver. A propósito, trago o 

entendimento do TJMT sobre o tema: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO 

DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE POSSE 

ANTERIOR. PEDIDO EMBASADO, DE FATO, NA AQUISIÇÃO DA 

PROPRIEDADE. CABIMENTO DE AÇÃO PETITÓRIA, E NÃO POSSESSÓRIA. 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Carece de interesse 

processual para o manejo da ação de reintegratória que jamais teve a 

posse direta sobre o imóvel pleiteado. Aquele que detém o domínio deve 

valer-se da ação petitória conhecida como de imissão na posse. (Ap 

8007/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 12/02/2014) (TJ-MT – 

APL: 000145616201081100788007/2013, Relator: DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/02/2014, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2014). Assim, o indeferimento da petição 

inicial é medida que se impõe. E diante disso, indefiro o pedido de tutela de 

urgência. DISPOSITIVO: Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL por 

falta de interesse de agir, na dicção do art. 330, inciso III, do CPC. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Cumpra-se o necessário. Paranaíta/MT, 24 de abril de 2020. Tibério de 

Lucena Batista Juiz de Direito

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-51.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY LEITE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI PROCESSO n. 

1000829-51.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 14.970,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: WANDERLEY LEITE DE LIMA Endereço: RUA 04, S/N, RESIDENCIAL 

JD MATO GROSSO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO, 

3475, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-908 Senhor(a) Advogado(a): A presente referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: Sala de audiência 

de conciliação de Pedra Preta Data: 07/08/2019 Hora: 13:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 11 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 
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integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-51.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY LEITE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

566,89 (quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença ID 22967828. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

153,49 (cento e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos), para 

fins de guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia 

emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-05.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO RODRIGUES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

566,93 (quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença ID 18252394. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e gerar a guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-70.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000248-70.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ALAIR ALVES DOS SANTOS Endereço: Rua Tacredo Neves, 3, 

Indefinido, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a): Patrono do autor: A presente, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 30/01/2019 Hora: 14:20 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 30 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-70.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,53 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), 

a que foi condenada nos termos da r. sentença ID 22764077. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 581 de 678



reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

149,13 (cento e quarenta e nove reais e treze centavos), para fins de guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista 

– custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-36.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY LEITE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI PROCESSO n. 

1000830-36.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 14.970,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: WANDERLEY LEITE DE LIMA Endereço: RUA 04, S/N, RESIDENCIAL 

JD MATO GROSSO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a) Advogado(a) A presente referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: Sala de audiência 

de conciliação de Pedra Preta Data: 07/08/2019 Hora: 14:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 11 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-36.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY LEITE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

566,89 (quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença ID 22672467. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

191,35 (cento e noventa e um reais e trinta e cinco centavos), para fins de 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia 

emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-94.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMINTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

537,78 (quinhentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença ID 18254889. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e gerar a guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-69.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 
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PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000692-69.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.211,70 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIO DA SILVA Endereço: 

RUA PERNANBUCO, SN, VILA CANAA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a) Advogado(a): A 

presente referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 

17/07/2019 Hora: 13:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEDRA PRETA, 3 de junho de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-69.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,53 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), 

a que foi condenada nos termos da r. sentença ID 23489418. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

149,13 (cento e quarenta e nove reais e treze centavos), para fins de guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista 

– custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-24.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA GOMES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI PROCESSO n. 

1000889-24.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 12.170,53 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ROSALINA GOMES CORREA Endereço: Rua dois, 13, quadra 09, 

Lote 03 Irmãos, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: 

Nome: NATURA COSMÉTICOS S.A Endereço: AVENIDA ALEXANDRE 

COLARES, 1188, PRÉDIO 1, SALA A, PARQUE ANHANGÜERA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 05106-000 Senhor(a) Advogado(a): A presente 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: Sala 

de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 21/08/2019 Hora: 14:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 30 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-24.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA GOMES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,53 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), 

a que foi condenada nos termos da r. sentença ID 24972262. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

149,13 (cento e quarenta e nove reais e treze centavos), para fins de guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista 

– custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-75.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMILSON CHAGAS MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

686,83 (seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença ID 18254994. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e gerar a guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000316-83.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONÉSIO JOSÉ DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

nomeando a Drª Luamar Nascimento Canuto, OAB/MT 16.660, intimando 

para proceder a juntada de documentos conforme determinado no 

despacho de ID 23797923, no prazo de 05 (cinco) dias. PEDRA PRETA, 24 

de abril de 2020. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: 

Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-40.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000196-40.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.121,01 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOSE NILTON DO NASCIMENTO Endereço: Rua Principal, s/n, São 

Jose do planalto, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a) Advogado(a): A presente 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 08/05/2019 Hora: 16:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 27 de março de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-40.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000196-40.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.121,01 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE NILTON DO 

NASCIMENTO Endereço: Rua Principal, s/n, São Jose do planalto, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA DO POLO ATIVO para 

que no prazo de 05 (cinco) manifeste acerca dos valores depositados, em 

razão da condenação, sob pena de arquivamento. PEDRA PRETA, 24 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000273-83.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PEREIRA LOBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000273-83.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FABIANO PEREIRA LOBO 

Endereço: RUA JUDICIARIO, 06, SAO MARQUES, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

FABIANO PEREIRA LOBO A presente referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 20/03/2019 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 17 de janeiro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000273-83.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PEREIRA LOBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000273-83.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: FABIANO PEREIRA LOBO Endereço: RUA JUDICIARIO, 06, 

SAO MARQUES, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO 

POLO ATIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do 

depósito da condenação, sob pena de arquivamento. PEDRA PRETA, 24 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 
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ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000273-83.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PEREIRA LOBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000273-83.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FABIANO PEREIRA LOBO 

Endereço: RUA JUDICIARIO, 06, SAO MARQUES, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

FABIANO PEREIRA LOBO A presente referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 20/03/2019 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 17 de janeiro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-93.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MOREIRA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 11 de setembro de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

MT0008359A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 28/03/2018 Hora: 13:00, juntamente com 

a parte autora, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000003-93.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: VALDEMIR MOREIRA DA FONSECA Parte Ré: 

BANCO BRADESCO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-93.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MOREIRA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000003-93.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: VALDEMIR MOREIRA DA FONSECA Endereço: RUA 

ADONIAS DA ROCHA, 242, CIDADE VIVA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., SN, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO 

DO POLO ATIVO para que no prazo de 05 (cinco) manifeste acerca do 

depósito efetuado pelo polo passivo a título de condenação, sob de 

arquivamento. PEDRA PRETA, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-05.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL PRATES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLERSON PEDRO DA SILVA FERREIRA OAB - MT25719/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000748-05.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCIEL PRATES 

MARQUES Endereço: Rua Professora Celia V de Melo, 92, Novo Horizonte, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a) Advogado(a): A presente 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 31/07/2019 Hora: 15:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 13 de junho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-05.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL PRATES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLERSON PEDRO DA SILVA FERREIRA OAB - MT25719/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000748-05.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCIEL PRATES MARQUES Endereço: 

Rua Professora Celia V de Melo, 92, Novo Horizonte, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO para 

que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste acerca do depósito efetuado 

pelo polo passivo a título de condenação, sob pena de arquivamento. 

PEDRA PRETA, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010061-07.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

8010061-07.2015.8.11.0022 Valor da causa: R$ 5.357,16 ESPÉCIE: 

[Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Indenização por Dano Material]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: AGNES LAIS 

DE OLIVEIRA DOS ANJOS Endereço: Rua AMAZONAS, 11, COHAB - 

VALE DO JURIGUE, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: 

Nome: OI S.A Endereço: Rua DO LAVRADIO, 71, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO 

DO POLO ATIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste, acerca 

da petição Id. 31500867. PEDRA PRETA, 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-93.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MOREIRA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO COM LIMINAR ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - RECLAMAÇÃO 

PEDRA PRETA - MT, 11 de setembro de 2017 Dados do Processo: 

Processo: 1000003-93.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Assunto: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Parte Autora: REQUERENTE: VALDEMIR MOREIRA DA 

FONSECA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua Intimação para comparecer à audiência designada: Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 28/03/2018 

Hora: 13:00, na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA no endereço ao final indicado e para o CUMPRIMENTO DA LIMINAR 

DEFERIDA, EM ANEXO E/OU DISPONIBILIZADA NO SISTEMA PJe - 

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. Bem como para que cumpra a Liminar. 

" Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência 

pleiteada pelo autor, para determinar que a parte promovida proceda a 

imediata retirada do nome da promovente dos cadastros restritivos dos 

órgãos de proteção ao crédito, devendo comprovar nos autos o 

cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), caso haja descumprimento da presente 

decisão pelo promovido, até atingir o limite de R$ 30.000,00 (sessenta mil 

reais). Determino a intimação da parte Reclamada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, junte aos autos cópia do contrato que gerou a negativação 

discutida no feito. Proceda-se a Secretaria Judiciária a designação da 

audiência de conciliação, conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se a 

parte promovida para comparecer ao ato, podendo nele oferecer defesa 

escrita ou oral. Conste no mandado que não contestada ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

promovente, constando do mandado as advertências do art. 18, § 1º, c/c 

o art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência de conciliação, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 04 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciado n.º 11 do FONAJE. 

Intime-se a parte promovente da audiência designada, com as 

advertências descritas no artigo 51 da Lei 9.099/95, que se a autora 

apesar de devidamente intimada, deixar de realizar os atos e diligências 

que lhe competir, sem promover o determinado, os autos serão extintos 

sem julgamento do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

devidas cautelas de estilo. Às providências. Pedra Preta-MT, 08 de agosto 

de 2017. Márcio Rogério Martins - Juiz de Direito." ADVERTÊNCIA: Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Comarca de Poconé

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000610-83.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA BERNARDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 26/05/2020 Hora: 

13:00, no endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - 
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CEP: 78175-000. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000609-98.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MARADONA PEREIRA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 26/05/2020 Hora: 

13:30, no endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000254-88.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANIL DA SILVA E SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 26/05/2020 Hora: 

14:00, no endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000271-27.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CACILDA DE QUEIROZ MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 26/05/2020 Hora: 

14:30 , no endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000304-17.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 26/05/2020 Hora: 

15:00 , no endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000367-42.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SIDONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 27/05/2020 Hora: 

08:00 , no endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000411-95.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DANTAS BRASIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON MARQUES DE SOUZA (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos, para recolher as custas e taxas judiciárias do feito, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento 

do mérito, conforme decisão ID 25560993. Poconé, 24 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000474-86.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA MENDES DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 27/05/2020 Hora: 

08:30 , no endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000179-49.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE CAMPOS CURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 27/05/2020 Hora: 

09:00, no endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000338-26.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO JACKS SILVA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ Certidão de Impulsionamento Certifico que nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482 da CNGC, impulsiono estes autos para 

intimação das partes do laudo pericial juntado, para querendo apresentar 

manifestação. POCONÉ,24 de abril de 2020. SEDE DO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ E INFORMAÇÕES: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - 

MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33452022

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000358-80.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO LEITE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 27/05/2020 Hora: 09:30, no endereço: 

Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001974-27.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA RONDON DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 27/05/2020 Hora: 

10:00 , no endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000. .

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111429 Nr: 1989-52.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Irajan Botelho Godinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO FRANÇA BERQUÓ - 

OAB:27051

 RATIFICO a decisão de recebimento da denúncia e DESIGNO Audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 05 de Maio de 2020, às 13h30min, 

ocasião em que serão inquiridas as testemunhas devidamente 

arroladas.Considerando que o réu e as testemunhas ELIOMAR ROQUE DE 

ASSIS E DIONARI FRANCISCO PEREIRA residem em outra Comarca 

EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA à Comarca de Goiás/GO, para que se 

PROCEDA ao interrogatório do acusado e oitiva das testemunhas citadas 

em audiência a ser designada pelo juízo deprecado, atentando-se a 

secretaria ao envio de todos os documentos necessários à realização do 

ato.Considerando que a testemunha arrolada pela defesa DYEGO 

DOURADO DE AZEVEDO reside em outra Comarca EXPEÇA-SE CARTA 

PRECATÓRIA à Comarca de Itaberaí/GO, para que se PROCEDA a oitiva da 

testemunha citada em audiência a ser designada pelo juízo deprecado, 

atentando-se a secretaria ao envio de todos os documentos necessários 

à realização do ato.INTIMEM-SE o acusado, o Ministério Público e a 

defesa.REQUISITEM-SE as testemunhas para a audiência ora 

designada.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111429 Nr: 1989-52.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Irajan Botelho Godinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO FRANÇA BERQUÓ - 

OAB:27051

 INTIMANDO a parte requerida, do inteiro teor da decisão de ref. 48, bem 

como de que encontra-se DESIGNADO Audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 05 de Maio de 2020, às 13h30min, ocasião em que 

serão inquiridas as testemunhas devidamente arroladas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 187319 Nr: 663-81.2020.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juiz Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária de Mato 

Grosso, Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alain Stefhane Riviere

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Fábio Marques Dias 

Junior - OAB:6398, Wesson Alves de Martins e Pinheiro - 

OAB:2409-A

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247/2020, aliado a Recomendação nº 

62/2020 do CNJ que estabeleceu em caráter temporário medidas de 

prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário do Mato 

Grosso REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 05 de maio de 

2020 às 15h15min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67560 Nr: 753-07.2011.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauremir Benedito Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Certifico para intimar o advogado da parte autora da decisão de ref 142, 

bem como, manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 95978 Nr: 408-36.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcina Marcolina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão - Procurador Federal - INSS - OAB:26048-D

 Código:95978

 SENTENÇA

VISTOS,

Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposta por 

ALCINA MARCOLINA DOS SANTOS.

Instada, o requerido manifestou concordando com o cálculo da autora. 

(ref. 58).

Os autos vieram conclusos.

É a síntese necessária.

 Fundamento e decido.

Considerando a manifestação da autarquia ré, ACOLHO a pretensão 

deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pleito da autora, nos termos 

do art. 487, I, do CPC, razão por que HOMOLOGO os cálculos 

apresentados à ref.54.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

Desse modo, expeça-se ofício requisitório, via RPV e/ou PRECATÓRIO, 

com observância aos valores acima homologados.

Após, expeça-se o respectivo alvará na forma requisitada pelo advogado 

da parte autora, devendo a serventia se atentar acerca dos poderes 

conferidos ao patrono pela procuração outorgada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Kátia Rodrigues Oliveira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 120068 Nr: 1070-29.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO SANTOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA, 

Orenita da Cruz Silva, Enio Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSA CEBALHO DO CARMO 

- OAB:18223/O

 Com tais considerações, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar nula a dívida cobrada pela 

CDA 201514011, em razão da decadência.

Em razão da sucumbência, condeno o requerido a arcar com as custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil, os quais torno inexigíveis por se tratar da 

Fazenda Pública.

 P. I. C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001974-27.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA RONDON DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO KATIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1001974-27.2019.8.11.0028 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: TEREZINHA RONDON DE SOUZA Endereço: 

ESTRADA CAPÃO FELIZ, KM 04, SÍTIO CAPÃO, ZONA RURAL, POCONÉ - 

MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: Banco OLÉ CONSIGNADO 

Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1836, Bosque da 

Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-030 FINALIDADE: EFETUAR O 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, e, após, EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO para responder a ação, caso queira, conforme despacho, 

petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado, bem como sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 27/05/2020 às 10 horas. LIMINAR: Ante o exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida proceda a 

suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - 

RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato nº 

851458093-81), no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos 

comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 46,85 (quarenta e seis reais 

e oitenta e cinco centavos), com fundamento no art. 300 do CPC. Em se 

tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 

(cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de 

descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do 

Código de Processo Civil. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias, contados a partir do dia útil seguinte à 

consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para 

que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). POCONÉ, 24 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-21.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DUCARMO MARIA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000349-21.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: DUCARMO MARIA DE BARROS Endereço: AVENIDA 

ANIBAL DE TOLEDO, 2283, CENRTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 

POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 13/05/2020 

Hora: 08:00. LOCAL DA AUDIÊNCIA: por vídeoconferência. Dúvidas: ligar 

para o telefone: 65 9 9949 – 1539. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 
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estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. POCONÉ, 

24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-38.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA SANTANA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000031-38.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 1.517,95 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELLEN CRISTINA 

SANTANA RAMOS Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N, CHUMBO, POCONÉ - 

MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Endereço: RUA SANTA MADALENA SOFIA, 25, 3 

andar - sala 3, VILA PARIS, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30380-650 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 13/05/2020 

Hora: 08:30. LOCAL DA AUDIÊNCIA: por vídeoconferência. Dúvidas: ligar 

para o telefone: 65 9 9949 – 1539. POCONÉ, 24 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-14.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DAIZE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1000052-14.2020.8.11.0028; Valor causa: R$ 10.318,10; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Abatimento proporcional do preço]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé, 

que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda 

que a parte recorrente requereu gratuidade das custas. Certifico 

finalmente, que impulsiono os autos para que a parte recorrida apresente 

as contrarrazões recursais. POCONÉ, 24 de abril de 2020 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002269-64.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODRIEN GONCALO DE ARRUDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT9364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1002269-64.2019.8.11.0028 Valor da causa: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: 

ODRIEN GONCALO DE ARRUDA GOMES Endereço: RUA DAS ROSAS, 33, 

BOM PASTOR, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 13/05/2020 Hora: 09:00. LOCAL 

DA AUDIÊNCIA: por vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 592 de 678



9949 – 1539. POCONÉ, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002270-49.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE VIEIRA DE JESUS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT9364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 1002270-49.2019.8.11.0028 

Valor da causa: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LUCILENE VIEIRA DE JESUS Endereço: RUA ANTONIO JOAO, 815, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: CLARO 

S.A. Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 258, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-904 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 13/05/2020 Hora: 09:30. LOCAL DA AUDIÊNCIA: por 

vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 9949 – 1539. 

POCONÉ, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001917-09.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINIUZA DE SOUZA CAMARGO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1001917-09.2019.8.11.0028; Valor causa: R$ 10.080,97; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Abatimento proporcional do preço]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé, 

que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda 

que a parte recorrente requereu gratuidade das custas. Certifico 

finalmente, que impulsiono os autos para que a parte recorrida apresente 

as contrarrazões recursais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002013-24.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

CACIA APARECIDA NUNES DE ALMEIDA OAB - 531.413.261-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda que a parte recorrente comprovou nos a 

guia de recolhimento de custas. Certifico finalmente, que impulsiono os 

autos para que a parte recorrida apresente as contrarrazões recursais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001798-48.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

OLINDO DA SILVA RONDON OAB - 362.377.361-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1001798-48.2019.8.11.0028; Valor causa: R$ 17.741,44; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico e 

dou fé, que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico 

ainda que a parte comprovou nos autos o recolhimento das custas. 

Certifico finalmente, que impulsiono os autos para que a parte recorrida 

apresente as contrarrazões recursais. POCONÉ, 24 de abril de 2020 
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Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT 

- CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-42.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANE GONCALINA GONCALVES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 1000270-42.2020.8.11.0028 

Valor da causa: R$ 11.192,28 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: JANE GONCALINA GONCALVES LEITE Endereço: 

RUA SANTO ONOFRE, S/N, GODOFREDO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: 

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041, - DE 953 AO FIM - 

LADO ÍMPAR, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04543-011 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 13/05/2020 Hora: 10:30. LOCAL DA AUDIÊNCIA: por 

vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 9949 – 1539. 

POCONÉ, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001998-55.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1001998-55.2019.8.11.0028 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: CRISTIANE DE ARRUDA RONDON Endereço: RUA 

JUSTINO GUIMARÃES DA GUIA, S/N, JURUMIRIM, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 13/05/2020 Hora: 11:00. LOCAL 

DA AUDIÊNCIA: por vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 

9949 – 1539. POCONÉ, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-68.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VICENTE GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO/ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000417-68.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Bancários, Cartão de Crédito]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: BENEDITO VICENTE 

GONCALVES NETO Endereço: NONA RURAL, 00, COMUNIDADE RURAL 

DE SÃO BENDITO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BMG S.A Endereço: CONDOMÍNIO SÃO LUIZ, AVENIDA 

PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, VILA NOVA CONCEIÇÃO, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 
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disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Juizado Poconé Data: 13 de MAIO de 2020, às 11h 30 min. 

LOCAL DA AUDIÊNCIA: por vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o 

telefone: 65 9 9949 – 1539. POCONÉ, 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-89.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIN GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000629-89.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:ANTONIN GOMES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

08/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018147-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO FRANCISCO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a audiência de conciliação designada para o dia 14 de maio 

de 2020, às 08:00 será realizada por vídeoconferência. LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: por vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 

9949 – 1539.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-74.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDIZANE APARECIDA ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000630-74.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:EDIZANE 

APARECIDA ALMEIDA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 08/06/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 24 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-59.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARRUDA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000631-59.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:MARIA JOSE DE 

ARRUDA MARCONDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 08/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-44.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BATISTA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000632-44.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:FABIO BATISTA 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES 

PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 08/06/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-29.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIBE LEITE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000633-29.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:GLEIBE LEITE 

MARQUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

08/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-14.2020.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENA PIRES DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000634-14.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:ROSELENA 

PIRES DA SILVA MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 08/06/2020 Hora: 13:50 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-96.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDICE APARECIDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000635-96.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:EDICE 

APARECIDO PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 08/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-18.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIS PRADO CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que a audiência designada para o dia 30/04/2020 foi 

cancelada diante da impossibilidade de citação com prazo válido. Certifico 

ainda, que referida foi redesignada para o dia 14 de maio de 2020, às 

08:30 e será realizada por vídeoconferência. LOCAL DA AUDIÊNCIA: por 

vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 9949 – 1539.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-81.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK ARANTES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000636-81.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:PATRICK 

ARANTES CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

08/06/2020 Hora: 14:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-51.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIORGENIS PRUDENCIO GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000638-51.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:DIORGENIS 

PRUDENCIO GONCALVES NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 08/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 24 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-56.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que o polo passivo não foi citado para audiência no dia 

11/03/2020. Certifico ainda, nos termos da legislação vigente impulsiono 

redesignando audiência de conciliação para o dia 14 de maio de 2020, às 

09:00 será realizada por vídeoconferência. LOCAL DA AUDIÊNCIA: por 

vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 9949 – 1539.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-06.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que a audiência designada para o dia 04/03/2020 não 

foi realizada, face a portaria 10/2020-DF deste Juízo. Certifico ainda, que 

impulsiono os autos redesignando a audiência de conciliação para o dia 14 

de maio de 2020, às 09:30 será realizada por vídeoconferência. LOCAL 

DA AUDIÊNCIA: por vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 

9949 – 1539.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-59.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAYNE ROBERTA GOMES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REU)

 

Certifico e dou fé, que a audiência designada para o dia 04/03/2020 não 

foi realizada face a portaria 10/2020-DF deste Juízo. Certifico ainda que 

nos termos da legislação vigente impulsiono os autos redesignando a 

audiência para o dia 14 de maio de 2020, às 10:00 será realizada por 

vídeoconferência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-85.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA REGINA DE OLIVEIRA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que em razão de não haver tempo hábil para citação 

válida da parte requerida a audiência designada para o dia 30/04/2020 

será cancelada, sendo redesignada para o dia 14/05/2020,às 10:30 horas 

e será realizada por vídeoconferência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-59.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REU)

 

Certifico e dou fé, que a audiência designada para o dia 18/03/2020 não 

fora realizada em razão da parte requerida não ter sido citada. Certifico 

ainda, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos redesignando 

referida audiência para o dia 14 de maio de 2020, às 11:00 será realizada 

por vídeoconferência. LOCAL DA AUDIÊNCIA: por vídeoconferência. 

Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 9949 – 1539.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-56.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que retifico a informação da Citação id. 31502061, 

quanto a forma de realização da audiência que será por 

VIDEOCONFERÊNCIA e não presencial, em caso de dúvidas entrar em 

contato com o telefone 65 99949 1539.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-38.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA SANTANA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA RODRIGUES 

OLIVEIRA PROCESSO n. 1000031-38.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 

1.517,95 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ELLEN CRISTINA SANTANA RAMOS Endereço: RUA PRINCIPAL, 

S/N, CHUMBO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Endereço: RUA SANTA 

MADALENA SOFIA, 25, 3 andar - sala 3, VILA PARIS, BELO HORIZONTE - 

MG - CEP: 30380-650 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERIDO - EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. A presente carta, extraída dos autos 

da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 13/05/2020 Hora: 08:30. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de 

Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 13 de MAIO de 2020, às 8h 

30 min. LOCAL DA AUDIÊNCIA: por vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o 

telefone: 65 9 9949 – 1539. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

POCONÉ, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002270-49.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE VIEIRA DE JESUS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT9364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA RODRIGUES 

OLIVEIRA PROCESSO n. 1002270-49.2019.8.11.0028 Valor da causa: R$ 

39.920,00 ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUCILENE VIEIRA DE 

JESUS Endereço: RUA ANTONIO JOAO, 815, CENTRO, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: CLARO S.A. Endereço: EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-904 

DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERIDO - CLARO S.A. A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 
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Juizado Poconé Data: 13/05/2020 Hora: 09:30. LOCAL DA AUDIÊNCIA: por 

vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 9949 – 1539. 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

POCONÉ, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-42.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANE GONCALINA GONCALVES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA RODRIGUES 

OLIVEIRA PROCESSO n. 1000270-42.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 

11.192,28 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JANE GONCALINA GONCALVES LEITE Endereço: RUA SANTO 

ONOFRE, S/N, GODOFREDO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041, - DE 953 AO FIM - LADO 

ÍMPAR, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-011 

DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERIDO - BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A. A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

13/05/2020 Hora: 10:30. LOCAL DA AUDIÊNCIA: por vídeoconferência. 

Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 9949 – 1539. ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. POCONÉ, 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001998-55.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA RODRIGUES 

OLIVEIRA PROCESSO n. 1001998-55.2019.8.11.0028 Valor da causa: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CRISTIANE DE ARRUDA RONDON 

Endereço: RUA JUSTINO GUIMARÃES DA GUIA, S/N, JURUMIRIM, POCONÉ 

- MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 DESTINATÁRIO: 

Senhor(a) REQUERIDO - VIVO S.A. A presente carta, extraída dos autos 

da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 13/05/2020 Hora: 11:00. LOCAL DA AUDIÊNCIA: por 

vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 9949 – 1539. 
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ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

POCONÉ, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-68.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VICENTE GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KÁTIA RODRIGUES 

OLIVEIRA PROCESSO n. 1000417-68.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 

0,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários, Cartão de Crédito]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: BENEDITO VICENTE GONCALVES NETO Endereço: NONA RURAL, 

00, COMUNIDADE RURAL DE SÃO BENDITO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A Endereço: 

CONDOMÍNIO SÃO LUIZ, AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 

1830, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-900 

DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERIDO - BANCO BMG S.A. A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada conforme dados 

abaixo. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de Conciliação, para o dia 

13 de MAIO de 2020, às 11h 30 min. LOCAL DA AUDIÊNCIA: por 

vídeoconferência. Dúvidas: ligar para o telefone: 65 9 9949 – 1539. 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

POCONÉ, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000390-49.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL DEPRA PANICHELLA PROCESSO n. 

1000390-49.2019.8.11.0019 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[Auxílio-Doença Previdenciário]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: SERGIO LUIZ DE JESUS, Endereço: Sítio Boa Esperança, sn, 

Gleba Caracol, Comunidade São José - zona rural, NOVO H NORTE - MT - 

CEP: 78570-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Certifico que a contestação foi apresentada 

tempestivamente. Assim, intimo a parte requerente para apresentação de 

impugnação. PORTO DOS GAÚCHOS, 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 
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celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000351-52.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL DEPRA PANICHELLA PROCESSO n. 

1000351-52.2019.8.11.0019 Valor da causa: R$ 33.932,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário ]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA 

APARECIDA DE CARVALHO, Endereço: Fazenda Ribeirão, Rodovia MT 

220, Km 45, Zona rural, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. 

Assim, intimo a parte requerente para apresentação de impugnação. 

PORTO DOS GAÚCHOS, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000350-67.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 1000350-67.2019.8.11.0019. 

AUTOR(A): LUCIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. À vista de tudo 

que consta nos autos, antes de proceder na forma disciplinada no art. 355 

(Do Julgamento Antecipado do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da 

Organização do Processo), ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/15), DETERMINO que SE INTIMEM as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento ou 

declaração de preclusão temporal. Tais intimações das partes será feita 

via DJE, ressalvadas as exceções legais que dependam de intimação 

pessoal (DPE/MP/FAZENDA PÚBLICA). ADVIRTO as partes que, para 

cumprimento do disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, 

deverão ser especificados quais fatos se pretendem comprovar através 

das provas requeridas, justificando sua necessidade, sob pena de 

indeferimento. Em caso de requerimento de prova testemunhal, desde já, 

no mesmo prazo e oportunidade do requerimento das provas, 

apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC. À vista do que dispõe o art. 357, § 

5º, do Código de Processo Civil, "o número de testemunhas arroladas não 

pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de 

cada fato". Assim, do mesmo modo, as partes deverão especificar quais 

fatos pretendem comprovar através da prova testemunhal requerida, 

justificando a necessidade, sob pena de indeferimento. Consigne-se que, 

em caso de deferimento da referida produção de prova testemunhal, após 

eventual designação de data para audiência, no que tange em relação à 

intimação de testemunhas, será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, 

cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. 

Por fim, a intimação da testemunha somente será feita via judicial quando 

for frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade 

for devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol 

de testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 

do CPC. Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou 

sem manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto 

dos Gaúchos/MT, 23 de abril de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000324-69.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

SANDI CARINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 1000324-69.2019.8.11.0019. 

AUTOR(A): SANDI CARINA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 
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SEGURIDADE SOCIAL Vistos. À vista de tudo que consta nos autos, antes 

de proceder na forma disciplinada no art. 355 (Do Julgamento Antecipado 

do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da Organização do Processo), 

ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), DETERMINO que SE 

INTIMEM as partes para especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, no prazo comum de 15 (quinze) dias, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento ou declaração de preclusão 

temporal. Tais intimações das partes será feita via DJE, ressalvadas as 

exceções legais que dependam de intimação pessoal (DPE/MP/FAZENDA 

PÚBLICA). ADVIRTO as partes que, para cumprimento do disposto no 

artigo 370 do Código de Processo Civil, deverão ser especificados quais 

fatos se pretendem comprovar através das provas requeridas, 

justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento. Em caso de 

requerimento de prova testemunhal, desde já, no mesmo prazo e 

oportunidade do requerimento das provas, apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, contendo os requisitos do Art. 450 

do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do 

Art. 373 do CPC. À vista do que dispõe o art. 357, § 5º, do Código de 

Processo Civil, "o número de testemunhas arroladas não pode ser 

superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato". Assim, do mesmo modo, as partes deverão especificar quais fatos 

pretendem comprovar através da prova testemunhal requerida, 

justificando a necessidade, sob pena de indeferimento. Consigne-se que, 

em caso de deferimento da referida produção de prova testemunhal, após 

eventual designação de data para audiência, no que tange em relação à 

intimação de testemunhas, será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, 

cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. 

Por fim, a intimação da testemunha somente será feita via judicial quando 

for frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade 

for devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol 

de testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 

do CPC. Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou 

sem manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto 

dos Gaúchos/MT, 23 de abril de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000211-18.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO OAB - MT0003080S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 1000211-18.2019.8.11.0019. 

AUTOR(A): LUIZ CARLOS OLIVEIRA REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Em atenção a Portaria-Conjunta n° 281, de 07 de 

abril de 2020, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que alterou a 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, prorrogando o prazo do 

instituído regime obrigatório de teletrabalho nas dependências do serviço 

judicial, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19, dos dias 20/04/2020 até 30/04/2020, cumulado 

com a Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional 

de Justiça - CNJ, com vigência até 30 de abril de 2020, não sendo viável, 

muito menos necessário, no presente caso a realização de audiência na 

modalidade de videoconferência e/ou sessão virtual (art. 2º, § 7º, da 

Portaria-Conjunta n.º 281/2020), resta prejudicado neste momento a 

designação de audiências, tendo em vista que não se sabe se o prazo 

acima assinalado será prorrogado, sendo inócua a designação de 

audiência para possível redesignação. Desse modo, DETERMINO que os 

autos aguardem em cartório, devendo retornarem conclusos para 

designação de audiência após o termino da vigência da supracitada 

Portaria-Conjunta. Intimem-se. Cumpra-se. Porto dos Gaúchos/MT, 23 de 

abril de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000332-46.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TSUJI ISHIKI OAB - MT0013218A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 1000332-46.2019.8.11.0019. 

AUTOR(A): MARTA MARIA DE OLIVEIRA REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos. À vista de tudo que consta nos autos, antes 

de proceder na forma disciplinada no art. 355 (Do Julgamento Antecipado 

do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da Organização do Processo), 

ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), DETERMINO que SE 

INTIMEM as partes para especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, no prazo comum de 15 (quinze) dias, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento ou declaração de preclusão 

temporal. Tais intimações das partes será feita via DJE, ressalvadas as 

exceções legais que dependam de intimação pessoal (DPE/MP/FAZENDA 

PÚBLICA). ADVIRTO as partes que, para cumprimento do disposto no 

artigo 370 do Código de Processo Civil, deverão ser especificados quais 

fatos se pretendem comprovar através das provas requeridas, 

justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento. Em caso de 

requerimento de prova testemunhal, desde já, no mesmo prazo e 

oportunidade do requerimento das provas, apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, contendo os requisitos do Art. 450 

do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do 

Art. 373 do CPC. À vista do que dispõe o art. 357, § 5º, do Código de 

Processo Civil, "o número de testemunhas arroladas não pode ser 

superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato". Assim, do mesmo modo, as partes deverão especificar quais fatos 

pretendem comprovar através da prova testemunhal requerida, 

justificando a necessidade, sob pena de indeferimento. Consigne-se que, 

em caso de deferimento da referida produção de prova testemunhal, após 

eventual designação de data para audiência, no que tange em relação à 

intimação de testemunhas, será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, 

cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. 

Por fim, a intimação da testemunha somente será feita via judicial quando 

for frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade 

for devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol 

de testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 

do CPC. Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou 

sem manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto 

dos Gaúchos/MT, 23 de abril de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000145-04.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PESSOA MORO (AUTOR(A))
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MARCOS ANTONIO MORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO OAB - MT0003080S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Reinhold Lauterwasser (REU)

Martin Haug (REU)

Franz Theodor Hummer (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000145-04.2020.8.11.0019 Assunto: [Usucapião 

Ordinária] Autor: MARCOS ANTONIO MORO e outros Requerido: Reinhold 

Lauterwasser e outros (2) Vistos. Trata-se de Ação de Usucapião de 

imóvel rural proposta por MARCOS ANTONIO MORO e ADRIANA PESSOA 

MORO, em face de MARTIN HAUG, FRANZ THEODOR HUMMER e 

REINHOLD LAUTERWASSER, todos já devidamente qualificados nos autos. 

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil. Assim, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a 

petição inicial e sua respectiva emenda. Outrossim, no que tange a citação 

dos requeridos, considerando a emenda à inicial pela parte autora no id 

29759019, bem como que a citação por edital somente poderá ser 

efetuada após frustradas todas as tentativas de localização dos 

requeridos, DETERMINO a realização de consultas por meio dos sistemas 

disponíveis pelo TJMT para tanto, exclusivamente, se for possível a 

realização da consulta com os dados da parte requerida apresentados na 

petição inicial. Ademais, DETERMINO que a Secretaria certifique eventual 

existência de outras ações que os requeridos sejam parte. Com a juntada 

das respostas, se exitosa, providencie a citação pessoal dos requeridos, 

dos termos da lide e para responder, querendo, a ação. Façam constar as 

advertências legais. Citem-se os confrontantes indicados pelo autor, na 

petição inicial, na forma requerida. Os confinantes certos e o possuidor 

deverão ser citados pessoalmente, nos termos do art. 246, §3º, do CPC e 

súmulas 263 e 391 do STJ. Expeça-se mandado de citação para os 

confrontantes e terceiro interessado conhecido, na forma requerida na 

inicial. Cite-se, ainda, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos. Intimem-se, via postal, 

para que manifestem se possuem interesse na causa, os representantes 

da Fazenda Pública da União, do Estado, e do Município. Remetam-se 

cópias da inicial e documentos. Notifique-se o Ministério Público. Sem 

prejuízo, INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos, no prazo de 

40 (quarenta) dias, os documentos faltantes determinados pelo provimento 

n. 09/2017CGJ/MT, abaixo listados; a) Estudo cadastral fornecido pelo 

Instituto da Terra do Estado de Mato Grosso; b) Fluxograma da Cadeia 

Dominial; c) Matrícula do imóvel a ser usucapido, com respectiva cadeia 

dominial (quando houver); d) Planta georreferenciada do imóvel contendo 

a tabela com elementos do perímetro, memorial descritivo e planilha de 

dados cartográficos de acordo com a Norma Técnica de 

georreferenciamento vigente ou a que lhe substituir. e) Mídia digital 

contendo os seguintes arquivos digitais: planta (em formato .dwg ou .dxf), 

poligonal limpa (em formato .dwg ou .dxf e .kml ou .kmz), memorial 

descritivo (em formato PDF) e planilha de dados cartográficos (em formato 

.ODS); f) ART/CREA. Às providências. Cumpra-se. Porto dos 

Gaúchos-MT, 24 de abril de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de 

Direito em Cumulação

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-60.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA CASTRO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000096-60.2020.8.11.0019. AUTOR: LIDIA CASTRO ALVES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. PORTO DOS GAÚCHOS, 23 

de abril de 2020. Vistos. Considerando a manifestação da parte 

reclamante de id 31328823, informando o descumprimento pelo reclamado 

da decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, eis que o nome da 

parte autora permanece protestado perante o Cartório do 2º Ofício desta 

Comarca de Porto dos Gaúchos, DEFIRO o requerimento da reclamante, 

razão pela qual DETERMINO a intimação do reclamado para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, cumpra-se integralmente as determinações da decisão 

de id 28671551, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), por dia de atraso. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Porto dos Gaúchos/MT, 23 de 

abril de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000341-08.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS SENTENÇA Processo: 

1000341-08.2019.8.11.0019. EXEQUENTE: FELIPE DE OLIVEIRA 

ALEXANDRINO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. II – 

FUNDAMENTAÇÃO A presente execução foi ajuizada pela parte 

Requerente em face do ESTADO DO MATO GROSSO, visando a execução 

de honorários advocatícios decorrentes da atuação da parte exequente 

como Defensor Dativo. No entanto, conforme certidão acostada aos autos, 

a parte exequente - devidamente intimada - não apresentou na Secretaria 

desta Vara a(s) respectiva(s) certidão(ões) circunstanciada(s) de 

honorários advocatícios, sendo este documento indispensável ao regular 

prosseguimento do processo. Com efeito, quedando-se inerte a parte 

exequente quanto a tal diligência, a extinção do processo sem resolução 

do mérito é medida que se impõe. III- DO DISPOSITIVO Ante o exposto, 

forte em tais fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, o que faço com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil. Arquivem-se os autos, com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Porto dos Gaúchos/MT, 23 de abril de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000342-90.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS SENTENÇA Processo: 

1000342-90.2019.8.11.0019. EXEQUENTE: FELIPE DE OLIVEIRA 

ALEXANDRINO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. II – 

FUNDAMENTAÇÃO A presente execução foi ajuizada pela parte 

Requerente em face do ESTADO DO MATO GROSSO, visando a execução 
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de honorários advocatícios decorrentes da atuação da parte exequente 

como Defensor Dativo. No entanto, conforme certidão acostada aos autos, 

a parte exequente - devidamente intimada - não apresentou na Secretaria 

desta Vara a(s) respectiva(s) certidão(ões) circunstanciada(s) de 

honorários advocatícios, sendo este documento indispensável ao regular 

prosseguimento do processo. Com efeito, quedando-se inerte a parte 

exequente quanto a tal diligência, a extinção do processo sem resolução 

do mérito é medida que se impõe. III- DO DISPOSITIVO Ante o exposto, 

forte em tais fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, o que faço com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil. Arquivem-se os autos, com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Porto dos Gaúchos/MT, 23 de abril de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000343-75.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS SENTENÇA Processo: 

1000343-75.2019.8.11.0019. EXEQUENTE: FELIPE DE OLIVEIRA 

ALEXANDRINO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. II – 

FUNDAMENTAÇÃO A presente execução foi ajuizada pela parte 

Requerente em face do ESTADO DO MATO GROSSO, visando a execução 

de honorários advocatícios decorrentes da atuação da parte exequente 

como Defensor Dativo. No entanto, conforme certidão acostada aos autos, 

a parte exequente - devidamente intimada - não apresentou na Secretaria 

desta Vara a(s) respectiva(s) certidão(ões) circunstanciada(s) de 

honorários advocatícios, sendo este documento indispensável ao regular 

prosseguimento do processo. Com efeito, quedando-se inerte a parte 

exequente quanto a tal diligência, a extinção do processo sem resolução 

do mérito é medida que se impõe. III- DO DISPOSITIVO Ante o exposto, 

forte em tais fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, o que faço com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil. Arquivem-se os autos, com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Porto dos Gaúchos/MT, 23 de abril de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000644-96.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA GOMES RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DELMA SA DE ALENCAR (REU)

ELSON SA DE ALENCAR (REU)

ANTONIO CARLOS DE FARIA SILVA (REU)

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME (REU)

CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME (REU)

COLEGIO RENASCER LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000644-96.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): AMELIA GOMES RIBEIRO DOS SANTOS REU: COLEGIO 

UNIVERSAL LTDA - ME, ANTONIO CARLOS DE FARIA SILVA, ELSON SA 

DE ALENCAR, MARIA DELMA SA DE ALENCAR, COLEGIO RENASCER 

LTDA - ME, CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME 

Vistos, etc. Considerando a devolução das correspondências juntadas 

aos autos, intime-se a parte autora, para, no prazo de 15 dias, manifestar 

a fim de viabilizar o prosseguimento da ação, sob pena de extinção. 

Decorrido o prazo acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001423-85.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE DE FATIMA COSTA E SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001423-85.2018.8.11.0059. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VALDETE DE FATIMA COSTA E SILVA 

REU: MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE Vistos, etc. Considerando o 

decurso do prazo para manifestação do município requerido, intime-se a 

parte autora para requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias. 

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000760-39.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO GELINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CASTILHO DE MORAES OAB - MS7247 (ADVOGADO(A))

JARBAS COSTA BATISTA OAB - MT24731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILDES RODRIGUES DE LIMA (REU)

IVALDO XAVIER DE LIMA (REU)

OSMAR PEREIRA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CEREZINI OAB - MT15098/A (ADVOGADO(A))

AMAURI MARTINS FONTES OAB - GO6873 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000760-39.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): INACIO GELINSKI REU: IVALDO XAVIER DE LIMA, ADENILDES 

RODRIGUES DE LIMA, OSMAR PEREIRA DOS SANTOS Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da 

lide. Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001047-02.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA SOARES MORAIS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CONFRESA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001047-02.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ELIZA SOARES MORAIS COSTA REU: AGUAS DE CONFRESA 

S.A. Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir ou requererem o 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000372-39.2018.8.11.0059
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Parte(s) Polo Ativo:

LAURO NUNES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

LIDIA MONTEIRO BRAGA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000372-39.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: LAURO NUNES DE SIQUEIRA, LIDIA MONTEIRO BRAGA DE 

SIQUEIRA Vistos, etc. Diante do informado pela SEDUC/MT de que não foi 

possível realizar o desconto na folha de pagamento do genitor da menor 

porque “deve a representante da menor indicar uma conta corrente nos 

autos do processo judicial e apresentar cópia da petição protocolizada 

junto ao protocolo da Secretaria de Estado de Gestão - SEGES, para 

lançamento do número da conta corrente no sistema e consequentemente 

a transferência do valor que se encontra a disposição, bem como, OS 

valores futuros a serem descontados”, intime-se o causídico constituído, 

para, no prazo de 10 dias, fornecer os dados necessários. Com a juntada, 

independentemente de nova conclusão, expeça-se novo ofício à SEDUC, 

conforme determinado na sentença. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001030-63.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA - MT 

- SISPUMCONF. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE CONFRESA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001030-63.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

CONFRESA - MT - SISPUMCONF. REU: PREFEITO MUNICIPAL DE MUNICIPIO 

DE MUNICIPIO DE CONFRESA Vistos, etc. Intime-se a parte autora, por 

intermédio do advogado constituído para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 10 dias. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000065-85.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA ARAUJO (REQUERENTE)

REGINALDO SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CORREA (REQUERIDO)

JÂNIO DO POSTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000065-85.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ANA PAULA BARBOSA ARAUJO, REGINALDO SOUZA E 

SILVA REQUERIDO: RENATO CORREA, JÂNIO DO POSTO Vistos, etc. 

Compulsados os autos, extrai-se que o requerido Renato não foi 

localizado, haja vista o retorno do AR (ID n. 15207712), bem como apesar 

de um dos veículos ter sido apreendido, o demandado Jânio também não 

foi citado, conforme carta precatória anexada no ID n. 18752793. Desse 

modo, intime-se os autores, por intermédio do advogado constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, apresentando e 

requerendo o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000615-80.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE THAIS DA SILVA LOURENCO (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000615-80.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: FRANCIELLE THAIS DA SILVA 

LOURENCO Vistos, etc. Diante da não localização da requerida, consoante 

se infere da certidão retro, manifeste-se a parte autora no prazo de 10 

dias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000601-28.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA VIANNA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR TEIXEIRA DE PAULA OAB - MG16582 (ADVOGADO(A))

EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR OAB - GO19739 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACOB LIMA DA CONCEICAO (REU)

CLEIDISON BRANDAO DE OLIVEIRA (REU)

SILIO CARLOS DE OLIVEIRA (REU)

VALDOMIRO LOPES DA SILVA (REU)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, para cumprimento dos mandados a serem expedidos nestes 

autos, sendo cobrado o valor de R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco 

centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 

04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida 

pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central 

de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 

07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através do fone/fax 

(66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000601-28.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA VIANNA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR TEIXEIRA DE PAULA OAB - MG16582 (ADVOGADO(A))

EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR OAB - GO19739 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACOB LIMA DA CONCEICAO (REU)

CLEIDISON BRANDAO DE OLIVEIRA (REU)

SILIO CARLOS DE OLIVEIRA (REU)

VALDOMIRO LOPES DA SILVA (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora por meio de seus advogados, para 

efetuarem o pagamento das custas processuais, para distribuição da 

carta precatória a ser expedida para Comarca de Itaberaí/GO, para citação 

e intimação do requerido Sílio Carlos Oliveira e Valdomiro Lopes da Silva.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000644-96.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA GOMES RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DELMA SA DE ALENCAR (REU)

ELSON SA DE ALENCAR (REU)

ANTONIO CARLOS DE FARIA SILVA (REU)

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME (REU)

CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME (REU)

COLEGIO RENASCER LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE VISTOS EM CORREIÇÃO Processo: 

1000644-96.2019.8.11.0059. AUTOR(A): AMELIA GOMES RIBEIRO DOS 

SANTOS RÉU: COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME, ANTONIO CARLOS DE 
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FARIA SILVA, ELSON SA DE ALENCAR, MARIA DELMA SA DE ALENCAR, 

COLEGIO RENASCER LTDA - ME, CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE 

MUTACAO LTDA - ME Ponderando a alegação de pobreza nos autos, 

defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 

98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, ressaltada a 

possibilidade de revogação. Diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 15 de maio de 2019, às 16h45 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Nos termos do § 3º do art. 334 

do NCPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado e o passivo 

será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da audiência designada. Os 

envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos 

advogados ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá 

apresentar petição, em caso de eventual desinteresse na 

autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001692-90.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VILMA COELHO DE BRITO MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINAIR FERREIRA DE SOUSA SANTOS (REU)

GISELE DE TAL (REU)

DANIELE DE TAL (REU)

DANILO DE TAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO OAB - GO19541 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001692-90.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA VILMA COELHO DE BRITO MATOS REU: GINAIR 

FERREIRA DE SOUSA SANTOS, GISELE DE TAL, DANILO DE TAL, 

DANIELE DE TAL Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir ou 

requererem o julgamento antecipado da lide. Decorrido o lapso temporal 

acima, retornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001692-90.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VILMA COELHO DE BRITO MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINAIR FERREIRA DE SOUSA SANTOS (REU)

GISELE DE TAL (REU)

DANIELE DE TAL (REU)

DANILO DE TAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO OAB - GO19541 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001692-90.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA VILMA COELHO DE BRITO MATOS REU: GINAIR 

FERREIRA DE SOUSA SANTOS, GISELE DE TAL, DANILO DE TAL, 

DANIELE DE TAL Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir ou 

requererem o julgamento antecipado da lide. Decorrido o lapso temporal 

acima, retornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001692-90.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VILMA COELHO DE BRITO MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINAIR FERREIRA DE SOUSA SANTOS (REU)

GISELE DE TAL (REU)

DANIELE DE TAL (REU)

DANILO DE TAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO OAB - GO19541 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001692-90.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA VILMA COELHO DE BRITO MATOS REU: GINAIR 

FERREIRA DE SOUSA SANTOS, GISELE DE TAL, DANILO DE TAL, 

DANIELE DE TAL Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir ou 

requererem o julgamento antecipado da lide. Decorrido o lapso temporal 

acima, retornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000221-73.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARCOS ALVES REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - MT14.175-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo de Porto Alegre do Norte - MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000221-73.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: RAFAEL MARCOS ALVES REZENDE REQUERIDO: JUÍZO DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT Vistos, etc. Tendo em vista que a ação 

foi ajuizada pela Defensoria Pública e que a comarca encontra-se 

atualmente desprovida de defensor público, nomeio para representar os 

interesses da parte requerente o advogado, Dr. Nelton Schwingel, 

OAB/MT n. 14.175-A, o qual deverá ser intimado da presente nomeação e 

para apresentação do necessário. Outrossim, defiro o derradeiro pleito 

ministerial e determino a intimação da parte autora para, em 10 dias, 

apresentar a certidão de nascimento dos seus pais. Decorrido o prazo, 

dê-se nova vista ao MPE e conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001854-85.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GEZICA ALVES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA DA SILVA CARNEIRO OAB - MT25186/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER RAFAEL FIRMINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001854-85.2019.8.11.0059. 

EXEQUENTE: GEZICA ALVES RODRIGUES EXECUTADO: EDER RAFAEL 

FIRMINO DA SILVA Vistos, etc. Sobre o teor da petição e documentos de 

ID n. 29326910, manifeste-se a exequente no prazo de 10 dias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000700-95.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA CAROLINA DE CARVALHO VALADES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000700-95.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): RAIMUNDA CAROLINA DE CARVALHO VALADES REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. No que 

concerne ao pedido de tutela de urgência, analisados os autos, verifico 

que, conquanto os documentos trazidos ao caderno processual pela parte 

autora sirvam de início de prova material e os argumentos por ela 

explanados se mostrem plausíveis, o direito ao recebimento dos valores 

pleiteado constitui matéria que demanda necessariamente a produção de 

prova pericial. Considerando o exposto, nos termos do art. 300 do CPC, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência, na medida em que será 

melhor analisado no momento da prolação da sentença. Esclareço que 

deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do CPC, 

visto que como de praxe e conforme se extrai da própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos, resta 

demonstrado que a autarquia previdenciária não tem por hábito ou regra 

transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual. Cite-se a autarquia requerida, por 

intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, 

apresentar contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000084-57.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

KATIARA DOS SANTOS SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - CONFRESA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000084-57.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): KATIARA DOS SANTOS SIQUEIRA REU: INSS - CONFRESA 

Vistos, etc. Considerando os documentos derradeiramente juntados, 

especialmente o termo de curatela, recebo a inicial. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil. No que concerne ao pedido de tutela de 

urgência, analisados os autos, verifico que, conquanto os documentos 

trazidos ao caderno processual pela parte autora sirvam de início de 

prova material e os argumentos por ela explanados se mostrem plausíveis, 

o direito ao recebimento dos valores pleiteados constitui matéria que 

demanda exame aprofundado do conjunto probatório. Considerando o 

exposto, nos termos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de 

tutela de urgência, na medida em que será melhor analisado no momento 

da prolação da sentença. Esclareço que deixo de designar audiência 

conciliatória, nos termos do art. 334 do CPC, visto que como de praxe e 

conforme se extrai da própria experiência das conciliações a respeito da 

matéria versada nos presentes autos, resta demonstrado que a autarquia 

previdenciária não tem por hábito ou regra transacionar, não 

comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando, ainda, contra os princípios da celeridade e da 

economia processual. Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, apresentar 

contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000221-73.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARCOS ALVES REZENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo de Porto Alegre do Norte - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000221-73.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: RAFAEL MARCOS ALVES REZENDE REQUERIDO: JUÍZO DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE - MT Vistos, etc. Tendo em vista que a ação 

foi ajuizada pela Defensoria Pública e que a comarca encontra-se 

atualmente desprovida de defensor público, nomeio para representar os 

interesses da parte requerente o advogado, Dr. Nelton Schwingel, 

OAB/MT n. 14.175-A, o qual deverá ser intimado da presente nomeação e 

para apresentação do necessário. Outrossim, defiro o derradeiro pleito 

ministerial e determino a intimação da parte autora para, em 10 dias, 

apresentar a certidão de nascimento dos seus pais. Decorrido o prazo, 

dê-se nova vista ao MPE e conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-18.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000548-18.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE Vistos, etc. Diante 

do que dispõe o art. 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 26 de agosto de 2020, às 15h30min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Nos termos do § 3º do art. 334 do CPC, o polo ativo será intimado 

por meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias 

antes da audiência designada. Os envolvidos deverão comparecer, 

obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou defensor público, 

ressaltando que a parte requerida deverá apresentar petição, em caso de 

eventual desinteresse na autocomposição, com 10(dez) dias de 

antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, CPC. Conste 

nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para contestação, 

que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do CPC. Às 

providências para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000601-28.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA VIANNA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR TEIXEIRA DE PAULA OAB - MG16582 (ADVOGADO(A))

EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR OAB - GO19739 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACOB LIMA DA CONCEICAO (REU)

CLEIDISON BRANDAO DE OLIVEIRA (REU)

SILIO CARLOS DE OLIVEIRA (REU)

VALDOMIRO LOPES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000601-28.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): FERREIRA VIANNA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA REU: 

SILIO CARLOS DE OLIVEIRA, VALDOMIRO LOPES DA SILVA, JACOB LIMA 

DA CONCEICAO, CLEIDISON BRANDAO DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

FERREIRA VIANNA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - ME ajuizou 

demanda em face de SÍLIO CARLOS OLIVEIRA, VALDOMIRO LOPES DA 

SILVA, JACOB LIMA DA CONCEIÇÃO e CLEIDSON BRANDÃO DE 

OLIVEIRA, que resolveu nominar de Ação Reivindicatória c/c Pedido de 

Tutela Provisória de Evidência Inibitória (desmatamento/dano ambiental). 

Narrou, em síntese, que a empresa autora é sucessora de Dr. Geraldo 

Ferreira Vianna e Dona Regina Ferreira Vianna, via Incorporação realizada 

nos idos de 2014 onde os imóveis que compõem a Fazenda São Gustavo 

(Gleba A e Gleba B), então pertencentes, exclusivamente a mencionadas 
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pessoas físicas, foram objeto de Incorporação à Requerente. Atualmente, 

mencionada incorporação encontra-se devidamente registrada no fólio 

registral, consoante se depreende das Matrículas em anexo. Aduziu que 

foi ajuizada anteriormente ação de manutenção de posse em desfavor dos 

requeridos e antecessores dos mesmos, que foi julgada improcedente e 

transitou em julgado no ano de 2019 (processo cód. 372654), cuja 

sentença foi proferida pela Vara Especializada em Direito Agrário de 

Cuiabá, sendo que na ocasião a parte demandada teve pedido indeferido 

de prescrição aquisitiva da área, objeto da ação. Alegou, assim, que é 

possuidora e proprietária do imóvel rural denominada Fazenda São 

Gustavo (Glebas A e B), por sucessão/ incorporação e que passou a 

integrar o patrimônio dos antecessores da requerente no ano de 1974, 

quando adquiriram de forma onerosa a mencionada propriedade, sendo 

invadida a parte lesta do imóvel nos idos do ano de 2003, objeto da ação 

retro mencionada. Destacou, ainda, que o histórico dominial e possessório 

da mencionada área foi objeto de questionamento e teve homologada a 

averbação de certificação do georreferenciamento, na Comarca de São 

Félix do Araguaia/MT, protocolado no CRI sob n. 37.496. Desse modo, 

pleiteou, liminarmente, que seja concedida, liminarmente inaudita altera 

partes, TUTELA DE URGÊNCIA e EVIDÊNCIA, nos termos do art. 300 do 

CPC de 2015, para fins de impor aos Requeridos, OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER, no sentido de não promoverem o desmatamento do restante da 

área objeto da presente Ação que encontra-se preservada (50%), 

expedindo-se o competente mandado proibitório para tanto;(...)” Juntou os 

documentos de fls. 28/825. É o relatório. Fundamento. Decido. Sobre o 

assunto, o art. 1.228 do Código Civil dispõe que “O proprietário não 

possuidor tem ação contra o possuidor não proprietário para reaver a 

coisa, bastando-lhe provar o domínio e a posse injusta daquele que estiver 

com a coisa sob o seu poder.”. De tal dispositivo, infere-se que o 

proprietário não possuidor tem ação contra o possuidor não proprietário 

para reaver a coisa, bastando-lhe provar o domínio e a posse injusta 

daquele que estiver com a coisa sob seu poder. Com o advento da Lei nº 

13.105/15 - Novo Código de Processo Civil, a distinção antes existente 

entre os requisitos para concessão das tutelas cautelar e antecipada foi 

superada, passando os institutos a se inserirem na categoria das "tutelas 

provisórias de urgência", podendo ser requeridas, conforme art. 294, 

parágrafo único, tanto antes do pedido de mérito (antecipadamente) 

quanto paralelamente ou após sua formulação (incidentalmente): “Art. 294. 

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” Na disciplina 

do novo regramento, a tutela provisória satisfativa representa a 

antecipação dos efeitos finais da tutela definitiva, por meio da qual o Juiz 

poderá, desde que cumpridos os requisitos legais, adiantar a satisfação 

do direito, com a entrega provisória e precária do bem da vida almejado. 

Lado outro, a tutela provisória cautelar representa a antecipação dos 

efeitos da tutela definitiva de caráter não-satisfativo, pela qual se confere 

eficácia imediata à cautela de um direito, que exija preservação imediata, a 

fim de garantir sua futura e eventual satisfação. Sobre o tema: “A tutela 

provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, 

conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a 

satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de 

tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela 

antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada. 

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva 

não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. 

Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica 

diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija 

sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação 

(artigos 294 e 300 do CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla 

função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva 

não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela 

definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, 

acautelando-o.” (Didier Jr., Fredie; Braga, Paula Sarno; Oliveira, Rafael 

Alexandria de. In Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito 

Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. 

Volume 2. 11ª edição. Salvador; Ed. JusPodivm, 2016, pp. 582/583). 

Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das 

tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do 

direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por 

probabilidade do direito, ou fumus boni iuris, entende-se a plausibilidade na 

existência do direito alegado, cabendo ao magistrado a análise, no caso 

concreto, da existência dos elementos que evidenciem ou não a 

verossimilhança dos fatos narrados, assim como as chances de êxito do 

demandante. Por sua vez, quanto ao segundo requisito, intitulado de 

perigo de demora ou periculum in mora, sua aferição depende da 

constatação de que a não concessão do pedido liminar implicará ao 

requerente um dano que seja ao mesmo tempo: a) concreto (não hipotético 

ou eventual), b) atual (na iminência de ocorrer ou já em curso) e c) grave 

(de grande ou média intensidade, com o condão de prejudicar ou impedir a 

fruição de determinado direito pela parte). A lesão que se pretende evitar 

deve ser irreparável, isto é, aquelas cujas consequências são 

irreversíveis ou, ainda, de difícil reparação. Trata-se, em outras palavras, 

do receio de que a demora normal do processo cause à parte um dano 

iminente ou permita a perpetuação deste ou, ainda, implique na ocorrência 

de um ilícito, já praticado ou em vias de se efetivar. Por fim, o art. 300, § 3º 

do CPC estabelece requisito negativo, consistente na ausência de perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão: “Art. 300 (…) § 3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” De outro norte, a tutela 

da evidência independe da demonstração de perigo de dano ou de risco 

ao resultado útil do processo. Entretanto, o CPC estabeleceu parágrafo 

único do art. 311, as hipóteses de cabimento para concessão da liminar. 

Dentre elas estão a prova documental pré-constituida e tese firmada em 

julgamento de recurso repetitivo ou sumula vinculante (inciso II) e pedido 

reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de 

depósito (inciso III). In casu, tratando-se de demanda que necessita de 

contraditório e dilação probatória, inviável a concessão de tutela de 

evidência quando não preenchidos os requisitos legais. Com essas 

considerações, analisando detidamente os autos, entendo que o pedido 

liminar, por ora, não merece acolhimento. Isto porque, a parte autora 

demonstrou o domínio da propriedade do imóvel em questão, contudo, 

nesse início de cognição sumária, não constam elementos de que a posse 

exercida pelos requeridos seja injusta, considerando-se que foi proposta 

Ação de Reintegração de Posse (Autos nº 9414-04.2009.811.0041-cód. 

372654), na Comarca de Cuiabá/MT, pela demandante em face da parte 

requerida, sendo julgada improcedente por falta de comprovação da 

posse. Sabe-se que para o deferimento da liminar na Ação de 

Reivindicação, nos termos do art. 1.228 do CC, é preciso que o autor 

demonstre a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem 

reivindicado e a comprovação da posse injusta exercida pela parte 

requerida, o que, in casu, não é possível aferir, visto que não há nos 

autos prova de que a posse exercida pelos réus mostra-se injusta. A 

demandante pleiteou nos autos o pedido de obrigação de não fazer para 

que os requeridos se abstenham de efetuar desmatamento na área 

reivindicada, alegando se tratar de reserva legal, trazendo imagens de 

satélite efetuadas na área em diversas datas e nada mais para comprovar 

eventual desmatamento sendo realizado atualmente pelos requeridos. Com 

efeito, não vislumbro verossimilhança nas alegações, eis que a parte 

autora, não demonstrou, em sede de cognição sumária, que a parte 

requerida esteja causando dano ambiental na área reivindicada. De modo 

que, a probabilidade do direito não restou evidenciada. Ademais, vale 

ressaltar que a aplicação de responsabilidade por danos causados ao 

meio ambiente, àqueles que descumprirem determinações legais 

pertinentes à preservação ambiental, são realizadas por órgãos 

competentes de fiscalização ambiental. Assim, não vislumbro motivos 

plausíveis que justifiquem a concessão do pleito liminar vindicado pela 

parte autora, pois, embora a alegação de estarem presentes os requisitos 

para o acolhimento de sua pretensão reivindicatória (prova da 

propriedade), não restou demonstrada, ainda que de forma indiciária, a 

injustiça na posse dos requeridos e que os mesmos estejam desmatando 

área de reserva legal, requisito inarredável ao acolhimento da tutela de 

urgência. Ressaindo, assim, a necessidade de desenvolvimento completo 

e amplo da instrução probatória. Nesse sentido: EMENTA - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – 

IMISSÃO NA POSSE – ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO 

NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. A 

demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo 

art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência. (N.U 

1014586-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019). 

ANTE O EXPOSTO, com amparo no art. 300 do CPC, indefiro, por ora, o 

pedido liminar. Nos termos do art. 334, do CPC, citem-se os requeridos e 
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intime-se a parte requerente para a audiência de conciliação, a ser 

realizada no dia 19 de agosto de 2020, às 15h30min (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso), consignando que o prazo de 15 dias para 

apresentação de contestação iniciará a partir da data da referida 

audiência (art. 335, I, do CPC). Às providências para a realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000760-39.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO GELINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CASTILHO DE MORAES OAB - MS7247 (ADVOGADO(A))

JARBAS COSTA BATISTA OAB - MT24731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILDES RODRIGUES DE LIMA (REU)

IVALDO XAVIER DE LIMA (REU)

OSMAR PEREIRA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CEREZINI OAB - MT15098/A (ADVOGADO(A))

AMAURI MARTINS FONTES OAB - GO6873 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000760-39.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): INACIO GELINSKI RÉU: RODRIGO DO POSTO, DR IVALDO - 

MÉDICO, OSMAR DE TAL - POLICIAL APOSENTADO Considerando a 

justificativa apresentada pelo advogado da parte autora, redesigno 

audiência de justificação para o dia 10 de Dezembro de 2018, às 12h30min 

(Horário Oficial de MT). Saem os presentes intimados.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001047-02.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA SOARES MORAIS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CONFRESA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001047-02.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ELIZA SOARES MORAIS COSTA RÉU: AGUAS DE CONFRESA 

S.A. ELIZA SOARES MORAIS COSTA ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais c/c 

pedido liminar em face de AGUAS DE CONFRESA S.A., já qualificados nos 

autos. Aduz a parte autora que, em julho de 2018, se mudou para o imóvel 

localizado na Rua 17 de Dezembro, Qd. 12, Lt. 8, s/n, Bairro Jardim Vitória, 

em Confresa-MT. Entretanto, em que pese sua mudança ter ocorrido no 

referido mês, utilizava água da casa vizinha, a qual era transferida por 

uma mangueira, sendo que passou a utilizar água diretamente de sua 

residência (medidor de registro número Y17T065671 e matrícula número 

14366-9) em agosto de 2018. Alega que a empresa requerida realizou 

simultaneamente três cobranças de uma só vez, cujos valores são: R$ 

73,89 (fatura paga pela autora), R$ 145,44 e 350,29, sendo que essas 

duas últimas estão em aberto. Não obstante, afirma que a ré reteve a 

fatura da requerente para uma análise, possível cobrança futura e 

notificou a requerente de tal retenção em 08/2018. Afirma, por fim, que tais 

valores são exorbitantes, especialmente pelo fato de a autora passar o dia 

fora de casa trabalhando e seus filhos ficam na escola. Assim, pretende, 

liminarmente, seja determinado para que a requerida se abstenha de 

inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como 

não se abstenha de fornecer água para o endereço da requerente em 

razão dos débitos ora discutidos. É o breve relato. Decido. No que dispõe 

o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do 

referido dispositivo que o julgador tem que se convencer de que o direito é 

provável para conceder a tutela provisória, como também há necessidade 

da urgência, pois a demora poderá comprometer a realização imediata ou 

futura do direito. No caso em tela, tenho que o pedido liminar merece 

prosperar, visto que os documentos juntados aos autos demonstram, a 

princípio e em cognição sumária, a probabilidade do direito deduzido no 

sentido de que a requerente supostamente está sendo cobrada pela 

requerida indevidamente, bem como pelo fato de a ré sequer esclareceu 

do que esses valores se referem. Além disso, o perigo de dano é 

evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da 

parte reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO a tutela de 

urgência, para o fim de determinar que a requerida SE ABSTENHA de 

inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito quanto aos 

débitos discutidos nos presentes autos, bem como de interromper o 

fornecimento de água para a residência da requerente em virtude das 

cobranças ora em discussão (cobranças dos meses de referência 

08/2018 e 09/2018), sob pena de multa diária a ser arbitrada 

oportunamente. Nos termos do art. 334, do NCPC, cite-se o requerido e 

intime-se o requerente para a audiência de conciliação no dia 07 de 

novembro de 2018, às 14h30mim (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), consignando que o prazo de 15 dias para apresentação de 

contestação iniciará a partir da data da referida audiência (art. 335, I, do 

NCPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001705-89.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINA ROSA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SOARES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELTON SCHWINGEL OAB - MT14.175-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001705-89.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: JOVINA ROSA DA CUNHA REQUERIDO: JOSE SOARES DE 

ALMEIDA Vistos, etc. JOVINA ROSA DA CUNHA ajuizou demanda em 

desfavor de JOSE SOARES DE ALMEIDA, já qualificados nos autos, 

objetivando o divórcio direto. Narra, em síntese, que contraiu matrimônio 

com o requerido em 08.01.2016, sendo que da união não tiveram filhos, 

nem adquiriram bens. Alega, ainda, que estão separados de fato há mais 

de 03 (três) anos, não sabendo o atual paradeiro do requerido. Juntou os 

documentos de fls. 06/11. O requerido foi citado por edital (fl. 13). Na 

sequência, decorrido o prazo para resposta, foi nomeado curadora 

especial e apresentada contestação por negativa geral à fls. 19/20. É o 

breve relato. Decido. Presentes os pressupostos processuais, legitimidade 

e interesse de agir, além do que ausentes preliminares, passo à análise do 

mérito da causa. Em relação ao pedido de divórcio, tem-se que com o 

advento da Emenda Constitucional nº 66/2010 o divórcio poderá ser 

requerido por ambos os cônjuges (consensual) ou apenas por apenas um 

deles (litigioso) a qualquer momento, dispensando o prazo que era 

anteriormente previsto, razão pela qual inexiste qualquer óbice à 

decretação do divórcio pleiteado na peça inicial. Outrossim, a decretação 

do divórcio não trará nenhum prejuízo para o requerido, inclusive porque já 

está separado de fato da requerente há mais de 03 (três) anos. ANTE O 

EXPOSTO, com base no art. 487, inciso I do CPC, julgo procedentes os 

pedidos e decreto o divórcio de JOVINA ROSA DA CUNHA e JOSE 

SOARES DE ALMEIDA, fazendo cessar todos os deveres inerentes ao 

casamento. A requerida deverá voltar a usar o nome de solteira. 

Outrossim, tendo em vista a nomeação de curador especial para o 

requerido, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 02 URH em 

favor do advogado NELTON SCHWINGEL, OAB/MT 14.175-A. Sem custas 

processuais e honorários. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o 

mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil competente. Após, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020015-63.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA INES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRON MARQUES PARREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA DE OLIVEIRA OAB - GO12632 (ADVOGADO(A))

AMAURI MARTINS FONTES OAB - GO6873 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8020015-63.2015.8.11.0059. REQUERENTE: IOLANDA INES COSTA 

REQUERIDO: IRON MARQUES PARREIRA Vistos etc, Indefiro o pedido 

constante de expedição de ofícios aos municípios de Confresa/MT, Porto 

Alegre do norte/MT e Vila Rica/MT, no que tange à busca de bens de 

propriedade do requerido, tendo em vista tratar-se de diligência de 

competência da parte autora, não incumbindo ao Juízo fazê-la. Essa 

providência só tem lugar pelo foro, quando a parte comprovar que envidou 

todos os esforços para alcançá-la e não logrou êxito. Aliás, esse 

entendimento já se encontra de há muito sedimentado pelo nosso egrégio 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Sendo assim, intime-se a Reclamante para 

informar bens de propriedade da Reclamada, passíveis de penhora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da execução. Na 

ausência de manifestação, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. PORTO 

ALEGRE DO NORTE, 9 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001261-56.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO APARECIDO BRENZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIVAL CORDEIRO FELIZARDO (REQUERIDO)

EMIVAL CORDEIRO FELIZARDO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1001261-56.2019.8.11.0059. REQUERENTE: ROMUALDO APARECIDO 

BRENZAN REQUERIDO: EMIVAL CORDEIRO FELIZARDO - ME, EMIVAL 

CORDEIRO FELIZARDO Vistos em regime de exceção. Considerando a 

devolução dos ARs, INTIME-SE a parte autora para manifestar nos autos, 

requerendo o que é direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito. ÀS PROVIDÊNCIAS. De 

Mirassol D’Oeste-MT para Porto Alegre do Norte/MT, 8 de abril de 2020. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002038-41.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN CRISTINA RODRIGUES SILVA COMERCIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002038-41.2019.8.11.0059. REQUERENTE: CLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: KELLEN CRISTINA RODRIGUES SILVA COMERCIO Vistos em 

regime de exceção. Considerando que não se esgotaram todos os meios 

de tentativa de citação do requerido, INDEFIRO o pedido de citação por 

edital no termo de audiência de id nº 29048992. No mesmo sentido tem 

decidido o Superior Tribunal de Justiça: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TFF - TAXA DE 

FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO. CITAÇÃO POSTAL NEGATIVA. 

CABIMENTO DA CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I 

Cabimento da citação por Oficial de Justiça, após tentativa frustrada de 

citaçãopostal nas ações de execução fiscal. II Descabida é a citação por 

edital antes de esgotado todas as modalidades de citação, Súmula 414 do 

STJ. III - Sentença anulada. Apelo provido. (Classe: Apelação,Número do 

Processo: 0306220-10.2013.8.05.0150, Relator (a): Maria de Lourdes 

Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 08/03/2017 ) 

(Processo: APL 03062201020138050150, Órgão Julgador: Primeira 

Câmara Cível, Publicação: 08/03/2017, Relator: Maria de Lourdes Pinho 

Medauar) Assim, DETERMINO a intimação da exequente para que se 

utilizando dos meios cabíveis descortine o endereço do executado, 

comprovando nos autos documentalmente, com o fito de se exaurir todas 

as opções constantes nos art. 256 do CPC, sendo que, em caso de pedido 

de pesquisa via sistemas conveniados, deverá trazer o mínimo de dados 

necessários a tanto, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrendo o prazo 

in albis, INTIME-SE pessoalmente o exequente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Após, 

CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste-MT para Porto 

Alegre do Norte/MT, 8 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000970-56.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIA SIQUEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000970-56.2019.8.11.0059. REQUERENTE: LARISSA MARIA SIQUEIRA 

GONCALVES REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, 

valendo o silêncio pela inexistência. Com a manifestação das partes pelo 

julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste/MT para Porto 

Alegre do Norte/MT, 8 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000970-56.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIA SIQUEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000970-56.2019.8.11.0059. REQUERENTE: LARISSA MARIA SIQUEIRA 

GONCALVES REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, 

valendo o silêncio pela inexistência. Com a manifestação das partes pelo 

julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste/MT para Porto 

Alegre do Norte/MT, 8 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-44.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELLI PEREIRA DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000210-44.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ROZELLI PEREIRA DA SILVA 

BARBOSA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos em regime de exceção. 

INTIME-SE a parte exequente para manifestar acerca do petitório de ID 

25913773 e documentos anexos, requerendo o que é direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação. Somente 

então, CONCLUSO. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste-MT para 

Porto Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000204-66.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE LOURDES DOS SANTOS AIDAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1000204-66.2020.8.11.0059. REQUERENTE: ALCIONE LOURDES DOS 

SANTOS AIDAR REQUERIDO: MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE 

DESPACHO Informa a requerente na petição retro o descumprimento da 

decisão que determinou pela não redução dos proventos da mesma, 

entretanto, compulsando os autos verifico que até o presente momento o 

município requerido não foi citado da presente, porquanto determino o 

cumprimento da decisão de fls. 287 (id 29830112) e promova-se a citação 

do município requerido. Publique-se. Intime-se. Porto Alegre do Norte/MT, 9 

de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-25.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR VALADARES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER DA SILVA COSTA OAB - GO2516 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDE PEREIRA (REQUERIDO)

ADAUTO JOSE FERLETI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010130-25.2015.8.11.0059. REQUERENTE: JOSE RIBAMAR VALADARES 

DIAS REQUERIDO: ADAUTO JOSE FERLETI, MARILDE PEREIRA Vistos em 

regime de exceção. INTIME-SE a parte autora para manifestar nos autos, 

requerendo o que é direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito. ÀS PROVIDÊNCIAS. De 

Mirassol D’Oeste-MT para Porto Alegre do Norte/MT, 8 de abril de 2020. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002306-95.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR VIEIRA BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER JORGE FERNANDES (REQUERIDO)

ANDREZA SATURNINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002306-95.2019.8.11.0059. REQUERENTE: PAULO CESAR VIEIRA 

BORBA REQUERIDO: VALTER JORGE FERNANDES, ANDREZA 

SATURNINO DA SILVA Vistos em regime de exceção. Cuida-se de “AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” proposta por 

PAULO CESAR VIEIRA BORBA em desfavor MERCURI LEILÕES – – 

representada pelo LEILOEIRO VALTER JORGE FERNANDES e ANDREZA 

SATURNINO DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos. Aduz o 

autor que: “em meados do mês de Novembro/2019 adquiriu um veículo 

HONDA FIT, ano 2015/2016 em um site de leilões denominado MERCURI 

LEILÕES, que conforme o site, tem sede na cidade de Contagem/MG, para 

o seu uso pessoal. O Reclamante realizou todas as transações via 

aplicativo de conversas (mensagens anexas), e por telefone, tendo 

assinado contrato com a empresa de Leilões, representada pelo Leiloeiro 

VALTER JORGE FERNANDES – Mat. nº. 208. Na ocasião o Reclamante 

realizou o pagamento do valor de R$ 25.350,00 (vinte e cinto mil trezentos 

e cinquenta reais), por meio de TED para a conta corrente nº. 31194 -4, 

Agência 0844, Banco Itaú– nº. 341, de titularidade de ANDREZA 

SATURNINO DA SILVA– CPF: 127.490.264-90. A transação bancária foi 

realizada por uma conta de pessoa jurídica de sua esposa, conforme 

comprovante anexo. Ocorre que, após realizar o pagamento a empresa de 

Leilões MERCURI bloqueou o Reclamante nos aplicativos de mensagens e 

não atendia mais as ligações. Sendo assim, o Autor desconfiado de uma 

possível fraude, contratou uma Advogada na cidade de Contagem/MG, 

que compareceu até o endereço constante no site de leilões e constatou 

que não existe qualquer empresa de leilões no local, conforme relatório de 

diligência anexo. Sendo assim, certo de que foi enganado pela fraude 

perpetrada pelos Reclamados, o Autor procurou a Delegacia de 

Confresa/MT e lavrou Boletim de Ocorrência para que seja investigado o 

ato dos Requeridos (B.O. anexo). Deste modo, tendo em vista que o 

Reclamante não consegue mais contato com a empresa de leilões e não 

recebeu o veículo adquirido, não restou outra alternativa senão a 

propositura da presente ação para ser reestabelecido o seu direito e a 

indenização pelos danos materiais suportados pelo Autor.” Por tal motivo, 

requer a concessão de tutela de urgência para determinar o bloqueio de 

valores na conta bancária para a qual o requerente efetivou a 

transferência para pagamento do valor do veículo, qual seja, conta 

corrente nº. 31194-4, Agência 0844, Banco Itaú – nº. 341, de titularidade 

de ANDREZA SATURNINO DA SILVA – CPF: 127.490.264-90. Os autos 

vieram conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA, a despeito da dispensa 

prevista no art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela, mister algumas considerações. O Enunciado n. 26 do 

FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que 

“São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados 

Especiais Cíveis”. Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade 

do direito” como da “perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. 

Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição 

que deverá ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio 

Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 

300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 

2º do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento 

de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da 

tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos 

casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Analisando autos, numa 

análise sumária, vislumbro a presença dos requisitos citados. O fumus 

boni iuris restou suficientemente demonstrado pelos documentos 
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acostados à exordial, que o autor efetivou transferência bancária nos 

valores pactuados nos termos do termo de arrematação de ID 26610664. 

Já o periculum in mora decorre do risco da parte requerida vir a desviar o 

dinheiro depositado para outas contas e o autor não ter a possibilidade de 

ser ressarcido em eventual ganho da causa. Ante o exposto, com fulcro 

nos arts. 300 do CPC, DEFIRO a medida requerida a título de antecipação 

de tutela, para o fim de EFETIVAR o bloqueio na conta corrente nº. 

31194-4, Agência 0844, Banco Itaú – nº. 341, de titularidade de ANDREZA 

SATURNINO DA SILVA – CPF: 127.490.264-90 até o valor de R$ 25.350,00 

(vinte e cinco mil trezentos e cinquenta reais). Ademais, DETERMINO que 

se expeça nova carta de citação para o endereço apresentado em ID 

29343375 e DESIGNE-SE nova data para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, de 

acordo com a pauta do conciliador, intimando-se as partes com as 

ADVERTÊNCIAS de praxe. Ao(s) requerente(s) de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 

e incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Se inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste 

Estado de Mato Grosso. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste-MT para Porto Alegre do Norte/MT, 8 

de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002243-70.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DE SOUZA RAMOS RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARDEL MARDONES FERREIRA SANTOS OAB - MT27395/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME (REQUERIDO)

MARIA DELMA SA DE ALENCAR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002243-70.2019.8.11.0059. REQUERENTE: JOSIMEIRE DE SOUZA 

RAMOS RESENDE REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE 

MUTACAO LTDA - ME, COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME, MARIA DELMA 

SA DE ALENCAR Vistos em regime de exceção. Ante o teor da 

manifestação da parte autora, constante em termo de audiência de 

conciliação DETERMINO que a Secretaria de Vara nomeie um advogado 

para patrocinar os interesses da parte requerente de acordo com lista de 

patronos atuantes em referida Comarca. Arbitro honorários advocatícios 

por analogia aos valores estipulados na tabela da Ordem dos Advogados 

do Brasil, no importe de 01 (um) URH, ou seja, R$ 928,51 (novecentos e 

vinte e oito reais e cinquenta e um centavos) podendo ser arbitrados 

eventuais honorários posteriormente, de acordo com a atuação. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 7 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002306-95.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR VIEIRA BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER JORGE FERNANDES (REQUERIDO)

ANDREZA SATURNINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002306-95.2019.8.11.0059. REQUERENTE: PAULO CESAR VIEIRA 

BORBA REQUERIDO: VALTER JORGE FERNANDES, ANDREZA 

SATURNINO DA SILVA Recebo a inicial e designo audiência de conciliação 

para o dia 17 de fevereiro de 2020, às 15h30 (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) 

dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob pena 

julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado 

n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do 

prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 28 de novembro de 2019. DANIEL 

DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-22.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARTOLOMEU ABREU SANTANA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE AVENIDA TOCANTINS, S/N, SETOR DOS 

ESPORTES, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS PROCESSO n. 1001024-22.2019.8.11.0059 

Valor da causa: R$ 2.223,81 ESPÉCIE: [Cheque]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MATHEUS CORREIA 

PONTES Endereço: Rua João Pessoa, 150, Jardim Oliveira, NOVA 

XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BARTOLOMEU ABREU SANTANA Endereço: Avenida Canaã, 81, ou Rua 

do Comércio, 120, Vila nova, Centro, CONFRESA - MT - CEP: 78652-000 

Senhor(a): A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a comparecer no dia 

(data), às (hora) horas, no(a) (enderecoPericia), a fim de (_________), 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS : 1. Na perícia designada, a parte deverá apresentar ao 

Perito todos os exames e laudos que possuir. 2. As partes poderão 

apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser 

respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e 

julgamento. Art. 469 do CPC. PORTO ALEGRE DO NORTE, 24 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 
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Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001664-25.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001664-25.2019.8.11.0059. REQUERENTE: ANDRE ALMEIDA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos em regime de exceção. Verifico que o recurso interposto nos 

autos inicialmente preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se 

trata da via pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 

41 da LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 

dias (art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de 

petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de 

que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das 

vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. De Mirassol D’Oeste-MT 

para Porto Alegre do Norte/MT, 8 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000108-56.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MAKELDES CAMPOS FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000108-56.2017.8.11.0059. EXEQUENTE: MAKELDES CAMPOS 

FERNANDES EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos em 

regime de exceção. INTIME-SE a parte exequente para manifestar nos 

autos, requerendo o que é direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do feito sem resolução de mérito. ÀS PROVIDÊNCIAS. De 

Mirassol D’Oeste-MT para Porto Alegre do Norte/MT, 8 de abril de 2020. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-20.2011.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AGUIAR DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PORTO 

ALEGRE DO NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE RUA Tocantins, 0, Setor dos Esportes - PORTO ALEGRE DO 

NORTE Numero do Processo: 0010120-77.2011.811.0053 Polo Ativo: 

PAULO AGUIAR DE SENA Polo Passivo: Banco Pan Americano Vistos. 1. 

DEFERE-SE penhora on line de valores, tendo em vista a ordem 

preferencial estabelecida pelo art. 835 do CPC. 2. Havendo constrição total 

ou parcial de valores, INTIMEM-SE as partes, sendo que o Executado, 

querendo, poderá oferecer os respectivos embargos à execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Enunciado 93 do FONAJE[2]. 3. 

Restando infrutífera a penhora on line, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avalição, devendo o Sr. oficial de justiça proceder de imediato na penhora 

de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, CPC). Se 

efetuada a penhora de bens, INTIME-SE o executado e seu cônjuge, 

companheiro, se bem imóvel, para que ofereça embargos no prazo de 15 

dias nos termos do art. 52, inciso IX c.c art. 915 do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. [2] ?O bloqueio on-line de numerário 

será considerado para todos os efeitos como penhora, dispensando-se a 

lavratura do termo e intimando-se o devedor da constrição?

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-41.2013.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - MT14.175-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Número do Processo: 

8010030-41.2013.8.11.0059 REQUERENTE: FABIO RODRIGUES 

BERNARDO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Recebo o 

cumprimento de sentença e determino a intimação do executado para 

pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, art. 523 “caput”). 

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c art. 55 da 

Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá sobre o 

restante (NCPC, art. 523, § 2º). Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (NCPC, art. 523, § 3º). 

Por fim, nos termos do enunciado 97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 
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segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar 

honorários advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002355-39.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA ROMAO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1002355-39.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: NEUSA ROMAO DOS SANTOS Intime-se a parte reclamante 

para no prazo de cinco dias, juntar nos autos o endereço atualizado da 

parte reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção (artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). Com a informação de novo 

endereço, redesigne-se a audiência de conciliação conforme pauta deste 

juizado, após cite-se o requerido com as advertências da decisão inicial 

Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Às providências. Porto Alegre do 

Norte-MT, 15 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002362-31.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1002362-31.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: RAFAEL FRANCISCO DA SILVA Intime-se a parte reclamante 

para no prazo de cinco dias, juntar nos autos o endereço atualizado da 

parte reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção (artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95). Com a informação de novo 

endereço, redesigne-se a audiência de conciliação conforme pauta deste 

juizado, após cite-se o requerido com as advertências da decisão inicial 

Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Às providências. Porto Alegre do 

Norte-MT, 15 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000956-09.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

francildo martins (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000956-09.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARIA MOREIRA DA SILVA REQUERIDO: FRANCILDO 

MARTINS Vistos. Considerando a devolução da Carta Precatória no ID 

26290390, intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste objetivamente nos autos, requerendo o que entender de direito. 

Às providências. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte - MT, 23 de abril de 

2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000345-22.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA NUNES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANATAN FERREIRA JORGE OAB - MT18699/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Antonio Ferreira Rocha (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000345-22.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA NUNES DA ROCHA REQUERIDO: 

ANTONIO FERREIRA ROCHA Vistos. Ante a juntada de contestação, 

intime-se a parte autora, para que, querendo, apresente impugnação à 

contestação no prazo legal. Às providências. Porto Alegre do Norte - MT, 

23 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001541-27.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PAULA OLIVEIRA ALVES OAB - TO8363 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001541-27.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANDRE DE SOUSA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da 

lide. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte - MT, 23 de Abril de 

2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001309-15.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ORLENI PORTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT16030/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001309-15.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: ORLENI PORTO DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos. Intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte - MT, 23 de Abril de 2020. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000329-68.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 613 de 678



ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000329-68.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE REU: ADUBOS 

ARAGUAIA IND E COM LTDA Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir ou 

requererem o julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Alegre do Norte - MT, 23 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001288-73.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ADRIANO DOMINGUES OAB - MT24484/O (ADVOGADO(A))

MURILO BARBOSA DE LIMA OAB - MT24226-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA (MT) (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001288-73.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP EXECUTADO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA (MT), CONFRESA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos. Considerando que a parte executada deixou 

transcorrer “in albis” o prazo para opor embargos, intime-se a exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste objetivamente nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Às providências. Cumpra-se. 

Porto Alegre do Norte - MT, 23 de abril de 2020. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001424-70.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA GOMES DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE (REQUERIDO)

Fazenda Publica Municipal de Canabrava do Norte (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001424-70.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: DALVA GOMES DA LUZ REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA 

MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE, MUNICIPIO DE CANABRAVA DO 

NORTE Vistos. Tendo em vista o decurso do prazo para resposta, decreto 

a revelia do município demandado, deixando de produzir os seus efeitos, 

nos termos do art. 345 do CPC. Por cautela, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que desejam produzir, justificando-as; ou 

requerer o julgamento antecipado da lide, sendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para a autora e 10 (dez) dias para a requerida. Decorrido o lapso 

temporal, retornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do 

Norte – MT, 23 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001029-78.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA - MT 

- SISPUMCONF. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

PREFEITO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE CONFRESA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001029-78.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

CONFRESA - MT - SISPUMCONF. REU: PREFEITO MUNICIPAL DE MUNICIPIO 

DE MUNICIPIO DE CONFRESA, CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos. 

Tendo em vista o decurso do prazo para resposta, decreto a revelia do 

município demandado, deixando de produzir os seus efeitos, nos termos 

do art. 345 do CPC. Por cautela, intimem-se as partes para especificarem 

as provas que desejam produzir, justificando-as; ou requerer o julgamento 

antecipado da lide, sendo o prazo de 05 (cinco) dias para a autora e 10 

(dez) dias para a requerida. Decorrido o lapso temporal, retornem 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte – MT, 23 de abril 

de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001041-92.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA - MT 

- SISPUMCONF. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

PREFEITO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE CONFRESA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001041-92.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

CONFRESA - MT - SISPUMCONF. REU: PREFEITO MUNICIPAL DE MUNICIPIO 

DE MUNICIPIO DE CONFRESA, CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos. 

Tendo em vista o decurso do prazo para resposta, decreto a revelia do 

município demandado, deixando de produzir os seus efeitos, nos termos 

do art. 345 do CPC. Por cautela, intimem-se as partes para especificarem 

as provas que desejam produzir, justificando-as; ou requerer o julgamento 

antecipado da lide, sendo o prazo de 05 (cinco) dias para a autora e 10 

(dez) dias para a requerida. Decorrido o lapso temporal, retornem 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte – MT, 23 de abril 

de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000592-37.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DE OLIVEIRA ALVES (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Despacho. Vistos. Defiro o requerimento apresentado, por conseguinte 

expeça-se carta precatória à Comarca de Senador Canedo/GO, a fim de 

citar o requerido e intimá-lo para que compareça à audiência de 

conciliação e dê início ao cumprimento da liminar outrora deferida. 

Saliente-se que, o ato deverá ser materializado com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias, para que esteja em consonância com o art. 695, § 2º 

do Código de Processo Civil. Instrua-se a missiva com a última 

manifestação autoral e a decisão que concedeu a antecipação de tutela 

em caráter de urgência (respectivamente Id 20110232 Id 14265588). Por 

outro lado, buscando a convenção entre as partes, redesigno a realização 

do ato de conciliação, a ser materializado no dia 15 de setembro de 2020, 

às 12h30min (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso). Advirto, de 

imediato, que o não comparecimento injustificado de quaisquer das partes, 

será reputado como ato atentatório à dignidade da justiça, o qual será 

sancionado com multa no valor de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertendo-a em favor do 

Estado de Mato Grosso, nos moldes do art. 334, § 8º do Código de 

Processo Civil. Convindo às partes, venham-me os autos conclusos para 

a homologação. Em caso negativo, o requerido possuirá o prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência, para, caso queira, 

apresentar contestação. Após, intime-se a parte autora para que, 

querendo, impugne à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 350 do Código de Processo Civil. Observadas todas as 

diligências supra, volvam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Às 
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providências. Porto Alegre do Norte – MT, 23 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000756-65.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PEREIRA NERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000756-65.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANA PAULA PEREIRA NERES REU: MUNICIPIO DE 

CANABRAVA DO NORTE Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir ou 

requererem o julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Alegre do Norte - MT, 23 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 75111 Nr: 5742-84.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salles Moveis, Adenilton Jose Sales Dias, 

LUCINEIA SALES DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes acerca do teor da r. 

sentença: (...)"Ante o exposto, Homologo por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes 

(referência 48).

Em consequência, tendo a homologação efeito de sentença entre as 

partes, decido o processo, resolvendo o mérito da questão, na forma do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Eventuais custas processuais caberá à parte exequente, consoante se 

extrai do item “III” constante na minuta de acordo.

Retifique-se a capa dos autos, fazendo constar BANCO DO BRASIL S.A 

como parte exequente."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 94757 Nr: 12010-23.2017.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Plinio Jose dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suede Gomella de Souza, Larissa de Souza 

Santos Louzada, Poliana Francisca de Jesus Santos, Lorran de Souza 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORRAN DE SOUZA SANTOS - 

OAB:22422/O

 Impulsiono os autos a fim de intimar a inventariante para, no prazo de 30 

(trinta) dias, encartar aos autos a Certidão Negativa de Débito conjunta da 

SEFAZ/PGE, obtida no site da SEFAZ/MT, apontada no item “III” da petição 

contida à referência 27.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001554-26.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAAC DE OLIVEIRA ARAUJO OAB - GO56601 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação previdenciária para o 

restabelecimento de pensão por morte c/c pedido de antecipação de tutela 

em caráter de urgência proposta por Antônio Mendes contra o Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS. Foram deferidos os benefícios da 

assistência judiciária gratuita e não concedida a antecipação de tutela (Id 

22708326). A Autarquia requerida arguiu a preliminar da prescrição 

quinquenal e, no mérito, sustentou que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício (Id 22885672). Em contínuo, 

foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (Id 

23352824). Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia 

requerida, cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias 

progressivas a incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do 

direito. O direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão 

somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que 

prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula 

n.º 85 do STJ. Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, eventual 

prescrição quinquenal será analisada quando da prolação da sentença. 

Logo, o processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem 

sanadas, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para o restabelecimento do benefício 

previdenciário de pensão por morte, quais sejam, a condição de segurado 

especial do “de cujus” à época do óbito e a qualidade de dependente da 

parte autora. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias à parte autora e 10 

(dez) dias à autarquia, para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, nos moldes do art. 218, § 1º combinado ao art. 183, caput, 

ambos do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. Tendo 

interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar seus 

respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem como 

atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. Advirto que 

caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 

23 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000666-23.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO SEBASTIAO MOISES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZEIAS SANTANA MOISES (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão. Vistos. Inicia lmente,  considerando a condição 

econômico-financeira da parte autora declarada na petição inicial, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 99 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Doutro flanco, levando-se em 

conta os documentos apresentados na inicial, especialmente o formulário 

de solicitação de procedimentos e o relatório do estado psicológico (Id 

31336386 – pág. 2 e 3), DEFIRO a curatela provisória do requerido ao 

requerente, seu genitor, com fulcro na inteligência extraída do art. 749, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Por conseguinte, em relação 

à audiência de oitiva e entrevista pessoal consagrada no art. 751 do CPC, 

deixo, por hora, de designá-la, com fundamento na Portaria Diretoria-Geral 

n.º 77, de 13 de abril de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ, a qual estendeu o funcionamento dos serviços judiciários na 

modalidade home office por tempo indeterminado, em virtude da epidemia 

COVID-19, comumente chamada de Novo Corona-vírus. Com o retorno do 

expediente ordinário deste Tribunal, volvam-me os autos conclusos para a 
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designação do ato ora adiado. Expeça-se o termo de compromisso. Dê-se 

vista ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Porto 

Alegre do Norte-MT, 23 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000161-66.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO INACIO LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAM BORGES DE MORAES ROCHA OAB - GO32842 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão. Vistos. Concedido ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que 

melhor instruísse este Juízo a fim de analisar a possibilidade da 

antecipação de tutela em caráter de urgência, se restringiu às alegações, 

deixando de demonstrar pelos meios necessários às atividades que já 

tenha exercido e a sua formação socioeducacional. Consigne-se a título 

de esclarecimento, que o fato de o autor possuir um imóvel situado em 

área rurícola, não significa dizer que ali desenvolva suas atividades. 

Portanto, não preenchido os requisitos autorizadores à antecipação de 

tutela, em especial o periculum in mora, o pedido autoral não é digno de 

deferimento. Por outro lado, considerando a condição 

econômico-financeira da parte autora declarada na petição inicial, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 99 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Doutra banda, é importante dizer 

que, deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do 

CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria experiência 

das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos, 

resta demonstrado que a autarquia previdenciária não tem por hábito ou 

regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual. Em prosseguimento, determino que 

seja procedida a citação do demandado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias. No caso de pretender-se 

produção de prova técnica, poderá a parte ré apresentar, desde logo 

quesitos para o médico perito e indicar assistente técnico. Após, a 

Secretaria deste Juízo deverá intimar a parte requerente para que em até 

15 (quinze) dias, caso seja de seu interesse, impugne à contestação, 

apresente quesitos à perícia, bem como possa indicar assistente técnico. 

Assim, nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 

4939, para efetuar a perícia em data e horários oportunamente agendados 

pela Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de 

Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos honorários periciais, nos moldes 

da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça 

Federal, fixo-os em R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a 

elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra 

peculiaridades que tornam imensamente não atraente a aceitação do 

múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil acesso, a 

escassez de serviços etc. Desse modo, a experiência tem mostrado que 

apenas com a promessa de elevação nos honorários tem-se logrado 

nomeação de médicos. Deverá o perito responder aos quesitos 

formulados pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado constituído, para comparecimento na data e local agendados. 

Decorrido o prazo para as partes sem pedido de complementação ou 

esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos honorários periciais 

junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição 

Federal- AJG/JF. Com a juntada dos laudos nos autos, intimem-se as 

partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 477, § 1º, do CPC. Em contínuo, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentem o rol de testemunhas, caso tenham 

interesse na produção de prova oral em audiência de instrução (art. 450, 

CPC), sob pena de preclusão. Após, retornem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte – MT, 23 de abril de 

2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000554-88.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação civil pública com pedido de 

antecipação de tutela manejada pelo Ministério Público em favor de Ana 

Clara Carvalho Lopes contra o Estado de Mato Grosso. Narra a inicial, em 

síntese, que no dia 29 de março de 2019 o Sr. Mauro Rosa Lopes foi à 

sede do Ministério Público e noticiou que a sua filha nasceu no dia 25 do 

referido mês. Após a ocorrência do parto, foi constatado pelos médicos 

que a petiz havia defecado dentro do útero e ingerido parte da fezes, o 

que implicou na obstrução das vias aéreas e deu início ao quadro de 

pneumonia, por isso foi colocada sob os auxílios de balão de oxigênio para 

que conseguisse respirar. Registrou que mesmo diante da situação, o 

Estado se negou em fornecer a vaga em Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal. Por fim, requereu a antecipação de tutela em caráter de 

urgência, anelando o fornecimento de vaga em UTI Neonatal e o transporte 

em UTI aérea, sustentando que a saúde da substituída foi posto em risco 

em virtude da negativa estatal. Seguiu-se decisão deferindo a antecipação 

da tutela (Id 19032687). Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação arguindo a preliminar de ausência de interesse processual, e 

sustentou no mérito que, a procedência da ação implicará na violação dos 

princípios da legalidade orçamentária e o da vedação ao estorno; invocou 

o princípio da reserva do possível, alegando que, ante à impossibilidade do 

Estado em atender o direito à saúde de todos, devem ser realizadas 

“escolhas trágicas”; alegou, ainda, o comprometimento da isonomia e 

consequentemente do acesso universal à saúde; por fim, a impertinência 

da multa diária, requerendo, por fim, a extinção do feito sem a resolução 

do mérito (Id 19318602). Intimado, o Ministério Público se manifestou 

acerca da contestação, reiterando as alegações iniciais (Id 20442216). 

Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Fazenda Pública 

Estadual, cumpre-me ressaltar que o Poder Judiciário ao ser provocado 

para tutelar um direito, realizará juízos para apreciação de toda a 

demanda. O primeiro se trata de um juízo recaído sobre matérias 

preliminares, atinentes às formalidades do processo, enquanto o segundo 

juízo apreciará o mérito da demanda. Para que uma demanda seja posta 

sob apreciação judicial, os requisitos de validade deverão estar 

devidamente preenchidos. Esses requisitos dividem-se em pressupostos 

processuais subjetivos e objetivos. Dito isto, a título de esclarecimento, 

consigne-se o magistério do Prof. Daniel Amorim: São pressupostos 

processuais subjetivos: (a) investidura; (b) imparcialidade; (c) capacidade 

de ser parte; (d) capacidade de estar em juízo; (e) capacidade 

postulatória. São pressupostos processuais objetivos: (a) coisa julgada; 

(b) litispendência; (c) perempção; (d) transação; (e) convenção de 

arbitragem; (f) falta de pagamento de custas em demanda idêntica extinta 

sem resolução do mérito; (g) demanda; (h) petição inicial apta; (i) citação 

válida; (j) regularidade formal (Manual de Direito Processual Civil, pág. 164, 

2018). Fala-se, então, em um juízo preliminar. In casu, o requerido arguiu a 

ausência de interesse processual da substituída, sustentando que a 

presente demanda atenderá tão somente o seu interesse jurídico, pois o 

objeto pode ser prestado mediante políticas públicas. A doutrina, ao cuidar 

do interesse processual, um dos requisitos processuais objetivos, o 

analisa sob duas dimensões, quais sejam, o interesse-utilidade e o 

interesse-necessidade. Resumidamente, por interesse-utilidade, 

entende-se que a prestação jurisdicional deverá ser útil aquele que 

provoca o Poder Judiciário; e, por interesse-necessidade, afirma-se que o 

acionamento do judiciário somente deverá ocorrer na hipótese de último 

socorro ao jurisdicionado. Cravadas estas premissas, registre-se que, ao 

examinar os autos minuciosamente, foi possível compreender que a 

substituída necessitou em caráter de urgência de uma vaga na Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal, de modo que se viu pressionada a buscar o 

auxílio do Poder Judiciário para que o seu direito à saúde e o seu correlato 

imediato, o direito à vida, pudessem ser resguardados. Portanto, a 

preliminar arguida não é digna de acolhimento. Logo, o processo está em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação da recusa do Estado 

em ofertar a vaga da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal à substituída. 
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Por outro lado, concedo o prazo de 15 (quinze) dias à parte autora e 30 

(trinta) dias à Fazenda Pública Estadual, para que especifiquem as provas 

que pretendem produzir, nos moldes do art. 218, § 1º combinado ao art. 

183, caput, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. 

Tendo interesse na produção de prova testemunhal, deverão apresentar 

seus respectivos róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem 

como atender ao disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. 

Advirto que caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no 

art. 455 do CPC. Por fim, atenta ao considerável decurso de prazo, 

intime-se o Ministério Público para que se manifeste acerca do 

cumprimento da medida liminar no prazo outrora concedido. Cumpra-se. 

As providências. Porto Alegre do Norte – MT, 22 de abril de 2020. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001268-82.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): JACI ALVES DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária de 

aposentadoria rural por idade, proposta por JACI ALVES DA SILVA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. Narra a inicial, 

em síntese, que a autora exerceu atividade rurícola a maior parte de sua 

vida e já completou o requisito etário. Relata que desde 1985 vive da 

pesca. Entende que encontram-se preenchidos os requisitos para a 

concessão do benefício. Citada, a autarquia requerida ofertou 

contestação, sustentando, em síntese, que a autora não apresentou início 

de prova material do labor rural no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício ou do cumprimento do período de carência, 

pugnando pela improcedência do pedido, eis que não preenchidos os 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário (fls. 41/52). 

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas duas testemunhas 

da requerente. Após, o advogado da parte autora apresentou alegações 

finais orais remissivas. Já a autarquia requerida, devidamente intimada, 

deixou de comparecer, restando prejudicada a apresentação de seus 

memorias. É o relatório. Fundamento e Decido. Da prejudicial de mérito Nas 

relações previdenciárias progressivas a incidência do prazo prescricional 

não fulmina o fundo do direito. O direito ao benefício previdenciário em si 

não prescreve, mas tão somente as prestações não reclamadas no lapso 

de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do 

beneficiário, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. 

Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 626.489, com repercussão geral, firmou entendimento de 

que “o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a 

qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à 

inércia do beneficiário”. Com isso, reconheceu que inexiste prazo 

decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Desse 

modo, nas ações judiciais para concessão de benefício previdenciário, a 

prescrição atinge somente as prestações antecedentes ao quinquênio 

anterior a propositura da ação. No caso em comento não se operou a 

prescrição quinquenal, dado o lapso temporal transcorrido entre o 

requerimento administrativo do benefício (25/06/2018) e a data da 

propositura da ação (13/11/2018). Razão pela qual rejeito a prejudicial de 

mérito. Do mérito Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural 

por idade. Os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria 

por idade ao trabalhador rural encontram-se estampados, principalmente, 

no art. 48 da lei 8.213/91, senão vejamos: Art. 48. A aposentadoria por 

idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta 

Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta), se mulher. § 1º Os limites fixados no caput são reduzidos 

para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, 

respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na 

alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. § 2º Para os efeitos 

do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a 

VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. Observa-se, portanto, para que a autora 

tenha o direito ao benefício previdenciário deve comprovar a idade mínima 

de 55 (cinquenta e cinco) anos e apresentar questões fáticas que deixam 

claro que ela exerceu atividades na condição de ruralista em regime de 

economia familiar no período citado. Do requisito idade. A autora nasceu 

em 15/11/1962, conforme documentos pessoais juntados. Nesse sentido é 

nítido que ela atingiu a idade mínima para aposentar-se. Assim, resta agora 

analisar se a autora demonstrou por início de prova material, juntamente 

com prova testemunhal, o efetivo exercício de atividade rural pelo prazo 

legal, à luz do artigo 142 da Lei Federal n. 8.213/91, imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício. Do requisito comprovação do prazo de 

carência do exercício efetivo de atividade rural. Nesse tema, em 

atendimento ao artigo 55, §3º, da Lei Federal n. 8213/91, apresentou como 

início de prova material: Certidão de Casamento de 1997, onde consta a 

profissão de seu cônjuge como lavrador; Carteira de Pescador 

Profissional do companheiro da autora, emitida no ano de 1995; Relatórios 

de exercício de atividade pesqueira do companheiro da requerente, 

referente ao período de 2007 a 2018; Carteira de Pescadora Profissional 

da requerente, emitida em 2013, Relatórios de exercício da atividade 

pesqueira da requerente, referente ao período de 2013 a 2018. Pelo 

entendimento deste Juízo, os documentos trazidos são suficientes para 

configurar como início de prova material de que a autora exerceu a 

atividade rural no período de carência requisitado, tendo em vista a 

dificuldade encontrada pelo rurícola para comprovar sua condição, por 

meio de prova material, seja pela precariedade do acesso aos documentos 

exigidos, seja pelo grau de instrução ou mesmo pela própria natureza do 

trabalho exercido no campo que, na maioria das vezes, não são 

registrados e ficam impossibilitados de apresentarem prova escrita do 

período trabalhado. Esse é, também, o posicionamento da Jurisprudência: 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE A 

TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. LEI Nº 8.213/91. 

REQUISITOS. IDADE MÍNIMA. CONDIÇÃO DE RURÍCOLA. TEMPO DE 

SERVIÇO. PREENCHIMENTO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CARÊNCIA. - A 

legislação previdenciária em vigor assegura ao trabalhador rural, aos 60 

anos de idade, se homem, e aos 55 anos, se mulher, o direito à 

aposentadoria por idade, desde que comprovada a condição de rurícola 

(art. 11, I, a, V, g, VI e VII da Lei 8213/91) e o exercício da atividade rural. - 

Tratando-se de aposentadoria por idade concedida a trabalhador rural, 

prevista no art. 48 da lei n.º 8.213/91, não se exige prova do recolhimento 

das contribuições previdenciárias (art. 26, III da Lei N.º 8.213/91). - É 

possível a comprovação da condição de trabalhador rural e do tempo de 

serviço através de depoimentos testemunhais e de documentos os quais, 

apesar de não servirem como prova documental stricto sensu, já que não 

previstas na legislação, têm o condão de fortalecer a prova testemunhal, 

funcionando como início de prova material, tais como: certidão de 

casamento e carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. - A 

comprovação da atividade laborativa do rurícola deve-se dar com o início 

de prova material, ainda que constituída por dados do registro civil, como a 

certidão de casamento presente dos autos. (REsp 639.212/PR, Rel. 

Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23.06.2004, DJ 

23.08.2004 p. 275) Remessa obrigatória e apelação improvidas.(TRF-5 - 

AC: 432167 PB 2007.05.99.003396-7, Relator: Desembargador Federal 

Francisco Cavalcanti, Data de Julgamento: 13/12/2007, Primeira Turma, 

Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 14/05/2008 - Página: 

330 - Nº: 91 - Ano: 2008) A respeito do assunto, a Turma de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais editou o enunciado 14: 

“Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material, corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício”. Ademais, in casu, a comprovação do tempo de 

serviço na zona rural e como pescadora foi corroborada satisfatoriamente 

pela oitiva das testemunhas, produzidas em audiência de instrução e 

julgamento. Em sua oitiva, a testemunha Luiz Carlos Bezerra Santos 

afirmou que conhece a autora há 20 anos e que inicialmente ela trabalhava 
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na roça; aduziu que a autora está residindo na cidade há cerca de 15 

anos. Alegou que na época em que a autora morava na roça, vivia do 

cultivo de plantações e já havia se separado de seu primeiro esposo, 

sendo que quando se mudou para a cidade casou-se novamente. Não tem 

conhecimento se a autora trabalhou em alguma gleba. Relatou que a 

autora vive da pesca há cerca de 20 anos, tendo carteira profissional de 

pescadora há cerca de 06 anos. A testemunha Nilton Ribeiro afirmou que 

conhece a autora há muitos anos e ela sempre foi pescadora junto com 

seu marido; alegou que nunca viu a autora trabalhar na cidade, e que 

sempre viveu exclusivamente da pesca. Logo, referidos depoimentos em 

conjunto com o início de prova material comprovam o labor rural por 

período de tempo superior ao da carência exigida, ou seja, por mais de 15 

(quinze) anos. No que se refere à prova testemunhal como meio hábil à 

comprovação da atividade rurícola, é oportuno registrar que na sistemática 

do Código de Processo Civil a prova testemunhal tem a mesma eficácia de 

outras provas, conforme estabelece o artigo 369, uma vez que ela 

possibilita a confirmação e o esclarecimento da prova material juntada. 

Desse modo, comprovado o exercício da atividade rural em regime familiar, 

entendo que o pedido de aposentadoria por idade rural formulado na inicial 

deve ser acolhido a fim de se reconhecer a qualidade de segurada 

especial e manter essa qualidade independentemente do recolhimento 

completo das contribuições (artigos 11 e 143 da Lei 8213/91). Assim, 

considerando as explanações supra, cumpre declarar a autora segurada 

especial e conceder a ela o benefício da Aposentadoria Rural por Idade, 

consoante prevê a legislação pertinente, nos moldes assinalados no 

dispositivo desta sentença. DECIDO. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para condenar o Requerido a conceder o benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade à autora JACI ALVES DA 

SILVA, em consequência, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Para 

isso: CONDENO o Requerido Instituto Nacional do Seguro Social a 

conceder o benefício de aposentadoria rural por idade a autora, no valor 

de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a 

contar da data do requerimento administrativo do benefício (25/06/2018). 

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora concedido, no prazo de 

45 (quarenta e cinco) dias, independentemente do trânsito em julgado, 

juntando nos autos comprovante do cumprimento de referido comando. 

Ainda quando as prestações vencidas desde então, serão devidos: 

correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, e 

juros de mora de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, a contar da citação (art. 1.º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei 11.960/2009). A correção monetária e os juros devem incidir 

na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. ISENTA a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. 

I da Lei Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação (valores devidos até a data desta 

sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC. 

Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito 

controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame 

necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado, em nada sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 24 de abril 

de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001287-88.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ELIANA SILVA MORAIS REZENDE REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária de 

aposentadoria rural por idade, proposta por ELIANA SILVA MORAIS 

REZENDE em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. 

Narra a inicial, em síntese, que a autora exerce atividade rurícola desde 

tenra idade até os dias atuais, e já completou o requisito etário. Relata que 

vive em regime de economia familiar na condição de lavradora, juntamente 

com seu esposo. Entende que encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão do benefício. Citada, a autarquia requerida ofertou 

contestação, sustentando, em síntese, que a autora não apresentou início 

de prova material do labor rural no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício ou do cumprimento do período de carência, 

pugnando pela improcedência do pedido, eis que não preenchidos os 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário (fls. 51/65). 

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas duas testemunhas 

da requerente. Após, o advogado da parte autora apresentou alegações 

finais orais remissivas. Já a autarquia requerida, devidamente intimada, 

deixou de comparecer, restando prejudicada a apresentação de seus 

memorias. É o relatório. Fundamento e Decido. Da prejudicial de mérito Nas 

relações previdenciárias progressivas a incidência do prazo prescricional 

não fulmina o fundo do direito. O direito ao benefício previdenciário em si 

não prescreve, mas tão somente as prestações não reclamadas no lapso 

de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do 

beneficiário, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. 

Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 626.489, com repercussão geral, firmou entendimento de 

que “o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a 

qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à 

inércia do beneficiário”. Com isso, reconheceu que inexiste prazo 

decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Desse 

modo, nas ações judiciais para concessão de benefício previdenciário, a 

prescrição atinge somente as prestações antecedentes ao quinquênio 

anterior a propositura da ação. No caso em comento não se operou a 

prescrição quinquenal, dado o lapso temporal transcorrido entre o 

requerimento administrativo do benefício (13/04/2018) e a data da 

propositura da ação (14/11/2018). Razão pela qual rejeito a prejudicial de 

mérito. Do mérito Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural 

por idade. Os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria 

por idade ao trabalhador rural encontram-se estampados, principalmente, 

no art. 48 da lei 8.213/91, senão vejamos: Art. 48. A aposentadoria por 

idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta 

Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta), se mulher. § 1º Os limites fixados no caput são reduzidos 

para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, 

respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na 

alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. § 2º Para os efeitos 

do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a 

VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. Observa-se, portanto, para que a autora 

tenha o direito ao benefício previdenciário deve comprovar a idade mínima 

de 55 (cinquenta e cinco) anos e apresentar questões fáticas que deixam 

claro que ela exerceu atividades na condição de ruralista em regime de 

economia familiar no período citado. Do requisito idade. A autora nasceu 

em 08/04/1963, conforme documentos pessoais juntados. Nesse sentido é 

nítido que ela atingiu a idade mínima para aposentar-se. Assim, resta agora 

analisar se a autora demonstrou por início de prova material, juntamente 

com prova testemunhal, o efetivo exercício de atividade rural pelo prazo 

legal, à luz do artigo 142 da Lei Federal n. 8.213/91, imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício. Do requisito comprovação do prazo de 

carência do exercício efetivo de atividade rural. Nesse tema, em 

atendimento ao artigo 55, §3º, da Lei Federal n. 8213/91, apresentou como 

início de prova material: Certidão de Casamento de 1987; espelho de título 

de ocupação de agricultor; Certidão do INCRA cadastrada em 2002; 

cadastro da família; Contrato do PRONAF; espelho do título da profissão de 

agricultor; cadastro do INDEA de 2003; notas fiscais de 2003 a 2018, 

conta de luz rural em nome do cônjuge da autora. Pelo entendimento deste 

Juízo, os documentos trazidos são suficientes para configurar como início 

de prova material de que a autora exerceu a atividade rural no período de 

carência requisitado, tendo em vista a dificuldade encontrada pelo rurícola 
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para comprovar sua condição, por meio de prova material, seja pela 

precariedade do acesso aos documentos exigidos, seja pelo grau de 

instrução ou mesmo pela própria natureza do trabalho exercido no campo 

que, na maioria das vezes, não são registrados e ficam impossibilitados de 

apresentarem prova escrita do período trabalhado. Esse é, também, o 

posicionamento da Jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE A TRABALHADOR RURAL. SEGURADO 

ESPECIAL. LEI Nº 8.213/91. REQUISITOS. IDADE MÍNIMA. CONDIÇÃO DE 

RURÍCOLA. TEMPO DE SERVIÇO. PREENCHIMENTO. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. CARÊNCIA. - A legislação previdenciária em vigor assegura ao 

trabalhador rural, aos 60 anos de idade, se homem, e aos 55 anos, se 

mulher, o direito à aposentadoria por idade, desde que comprovada a 

condição de rurícola (art. 11, I, a, V, g, VI e VII da Lei 8213/91) e o 

exercício da atividade rural. - Tratando-se de aposentadoria por idade 

concedida a trabalhador rural, prevista no art. 48 da lei n.º 8.213/91, não 

se exige prova do recolhimento das contribuições previdenciárias (art. 26, 

III da Lei N.º 8.213/91). - É possível a comprovação da condição de 

trabalhador rural e do tempo de serviço através de depoimentos 

testemunhais e de documentos os quais, apesar de não servirem como 

prova documental stricto sensu, já que não previstas na legislação, têm o 

condão de fortalecer a prova testemunhal, funcionando como início de 

prova material, tais como: certidão de casamento e carteira do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais. - A comprovação da atividade laborativa do 

rurícola deve-se dar com o início de prova material, ainda que constituída 

por dados do registro civil, como a certidão de casamento presente dos 

autos. (REsp 639.212/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 

julgado em 23.06.2004, DJ 23.08.2004 p. 275) Remessa obrigatória e 

apelação improvidas.(TRF-5 - AC: 432167 PB 2007.05.99.003396-7, 

Relator: Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, Data de 

Julgamento: 13/12/2007, Primeira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário 

da Justiça - Data: 14/05/2008 - Página: 330 - Nº: 91 - Ano: 2008) A 

respeito do assunto, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais editou o enunciado 14: “Para a concessão de aposentadoria rural 

por idade, não se exige que o início de prova material, corresponda a todo 

o período equivalente à carência do benefício”. Ademais, in casu, a 

comprovação do tempo de serviço na zona rural e como pescadora foi 

corroborada satisfatoriamente pela oitiva das testemunhas, produzidas em 

audiência de instrução e julgamento. Em sua oitiva, a testemunha Maria 

Helena de Souza afirmou que conhece a autora há aproximadamente 15 

anos, desde que se mudou para o assentamento Independente I e se 

tornou sua vizinha. Disse que quando se mudou para o assentamento, a 

autora já morava lá e vivia do trabalho na roça, plantando mandioca, milho, 

criando galinhas e porcos, para a subsistência da família. Aduziu que a 

autora trabalha na roça em regime de economia familiar até hoje 

juntamente com seu esposo. Aduziu que a autora viveu algum tempo na 

cidade para ajudar a filha na criação dos netos, mas foi por pouco tempo. 

Explicou que a terra da autora é pequena e possui algumas cabeças de 

gado apenas para produção de leite e queijo, e que não possui 

empregados. A testemunha Idalino Enizete José Miranda afirmou que 

conhece a autora desde 2002, quando se mudou para uma propriedade 

próxima a dela no assentamento Independente I, e que ela já morava lá 

anteriormente com seu esposo; alegou que a autora sempre morou no 

assentamento, mas durante um pequeno período morou na cidade e 

prestou serviço à prefeitura, mas seu marido nunca saiu da roça. Relatou 

que a autora nunca teve empregados ou maquinário na roça, e que possui 

algumas cabeças de gado apenas para produção de leite. Logo, referidos 

depoimentos em conjunto com o início de prova material comprovam o 

labor rural por período de tempo superior ao da carência exigida, ou seja, 

por mais de 15 (quinze) anos. No que se refere à prova testemunhal como 

meio hábil à comprovação da atividade rurícola, é oportuno registrar que 

na sistemática do Código de Processo Civil a prova testemunhal tem a 

mesma eficácia de outras provas, conforme estabelece o artigo 369, uma 

vez que ela possibilita a confirmação e o esclarecimento da prova material 

juntada. Desse modo, comprovado o exercício da atividade rural em regime 

familiar, entendo que o pedido de aposentadoria por idade rural formulado 

na inicial deve ser acolhido a fim de se reconhecer a qualidade de 

segurada especial e manter essa qualidade independentemente do 

recolhimento completo das contribuições (artigos 11 e 143 da Lei 

8213/91). Assim, considerando as explanações supra, cumpre declarar a 

autora segurada especial e conceder a ela o benefício da Aposentadoria 

Rural por Idade, consoante prevê a legislação pertinente, nos moldes 

assinalados no dispositivo desta sentença. DECIDO. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Requerido a conceder o 

benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade à autora ELIANA 

SILVA MORAIS REZENDE, em consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Para isso: CONDENO o Requerido Instituto Nacional do 

Seguro Social a conceder o benefício de aposentadoria rural por idade a 

autora, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo 

terceiro) salário, a contar da data do requerimento administrativo do 

benefício (13/04/2018). Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora 

concedido, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, independentemente do 

trânsito em julgado, juntando nos autos comprovante do cumprimento de 

referido comando. Ainda quando as prestações vencidas desde então, 

serão devidos: correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de 

cada parcela, e juros de mora de mora segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança, a contar da citação (art. 1.º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei 11.960/2009). A correção monetária e os juros 

devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. ISENTA 

a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, de acordo com o 

art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido 

ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 

10% sobre o valor da condenação (valores devidos até a data desta 

sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC. 

Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito 

controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame 

necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado, em nada sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 24 de abril 

de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 123116 Nr: 6968-22.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Breno Felipe Pereira Campos Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Impulsiono os autos abrindo vista as partes, para ciência do relatório 

medico juntado na ref:232.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 123904 Nr: 7474-95.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Carvalho da Silva, Naiara Pereira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gustavo tiago queiroz da 

maia santos - OAB:23850, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:17880/A

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE Porto Alegre do Norte

Gabinete Terceira Vara Criminal

Vistos.

Considerando que o Denunciado Alexandre Carvalho da Silva encontra-se 

segredado desde o dia 08/04/2020, certifique-se quanto ao cumprimento 

do Mandando de Notificação em face do Denunciado.

Havendo a informação do cumprimento, desde já, DETERMINO a intimação 

do advogado constituído pelo Denunciado (Dr. Wmarley Lopes Franco - 

OAB/MT 3.353), para que apresente a Defesa Prévia, no prazo legal.

Após, havendo necessidade, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 
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Estadual para manifestação.

Às providências.

Porto Alegre do Norte, 23 de abril de 2020

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67542 Nr: 2193-66.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Santos Robalo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 (...) DEFIRO apenas no tocante aos antecedentes emitidos no sistema do 

próprio Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, uma vez que o Órgão 

requisitante (MPE) possui poderes suficientes para tais requisições.No 

mesmo sentido, DEFIRO o pedido de item “4”, pelo que, DETERMINO o fiel 

cumprimento do contido no provimento da CNGC/MT.Deste modo, 

CONHEÇO DO RECURSO OPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

e DOU PROVIMENTO aos Embargos apresentados para DETERMINAR a 

juntada dos antecedentes criminais do Acusado, nos termos deferidos, 

bem como o cumprimento do contido no provimento da CNGC/MT.Ciência 

ao Ministério Público e a Defesa.Às providências.Porto Alegre do Norte, 23 

de abril de 2020JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62878 Nr: 511-76.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adail Pereira Nunes, Genildo Goes dos Santos 

Filho, Vulgo "Peu"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação penal em que foram atribuídos a ADAIL PEREIRA NUNES 

e GENILDO GOES DOS SANTOS as práticas das condutas tipificadas nos 

artigos 35 e 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006.

Devidamente citados, os réus encontram-se assistidos pela Defensoria 

Pública, a qual já ofertou defesa preliminar.

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária dos acusados, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09 de maio de 2018, às 17h00, horário oficial do 

Cuiabá/MT.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público.

Intime-se a Defensoria Pública.

 Citem-se os acusados, devendo, ainda, ser solicitada sua escolta para a 

presença no ato.

Requisite-se a presença dos policiais militares arrolados pelo Ministério 

Público para serem ouvidos como testemunha da acusação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62878 Nr: 511-76.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adail Pereira Nunes, Genildo Goes dos Santos 

Filho, Vulgo "Peu"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo sucessivo de 5(cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério 

Público, para manifestação quanto se há interesse na continuidade da 

instrução criminal e, se não houver, apresentar, no prazo legal, alegações 

finais escritas.

Apresentas as alegações finais ou tendo decorrido o prazo sem nada ser 

dito, tornem os autos conclusos considerando a hipótese de prolação da 

sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58702 Nr: 2591-47.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdN, ABXV"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PETERSEM LUZ 

RIBEIRO - OAB:12781

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE Porto Alegre do Norte

Gabinete Terceira Vara Criminal

Vistos.

 Haja vista o teor da certidão de ref. 105, bem como a inexistência de 

Defensor Público atuando nesta Comarca, portanto, para continuar 

patrocinando a defesa do Acusado JEFERSON GOMES DO NASCIMENTO, 

nomeio o D. Advogado Carlos Roberto Ribeiro Filho OAB/MT 22260/B.

 Registrando que, os honorários serão arbitrados ao final do processo.

 Proceda o Senhor Gestor com as intimações necessárias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Porto Alegre do Norte, 26 de março de 2020

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60496 Nr: 3542-41.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Ferreira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE Porto Alegre do Norte

Gabinete Terceira Vara Criminal

Vistos.

 Haja vista que o Acusado, devidamente citado, informou não possuir 

condições de constituir advogado, bem como a inexistência de Defensor 

Público atuando nesta Comarca, portanto, para patrocinar a defesa do 

Denunciado, nomeio o D. Advogado Jader Francisco Dei Ricardi OAB/MT 

12994.

 Registrando que, os honorários serão arbitrados ao final do processo.

 Proceda o Senhor Gestor com as intimações necessárias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Porto Alegre do Norte, 01 de abril de 2020

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62878 Nr: 511-76.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adail Pereira Nunes, Genildo Goes dos Santos 

Filho, Vulgo "Peu"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE Porto Alegre do Norte

Gabinete Terceira Vara Criminal

Vistos.

 Haja vista o teor da certidão de ref. 80, bem como a inexistência de 

Defensor Público atuando nesta Comarca, portanto, para continuar 

patrocinando a defesa do Acusado, nomeio o D. Advogado Carlos Roberto 

Ribeiro Filho OAB/MT 22260/B.

 Registrando que, os honorários serão arbitrados ao final do processo.

 Proceda o Senhor Gestor com as intimações necessárias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Porto Alegre do Norte, 02 de abril de 2020

JUIZ DE DIREITO

Comarca de Porto Esperidião
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-91.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG GALDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA OAB - BA24143 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

BIANCA ALESSANDRA BATISTA LIMA OAB - AM7516 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

1000072-91.2017.8.11.0098. REQUERENTE: GUTEMBERG GALDINO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 1. Vistos. 

2. Considerando o pleito retro, expeça-se alvará na forma eletrônica pelo 

sistema SisconDJ, com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada. Por oportuno, DETERMINO que seja dada ciência ao advogado 

constituído, via DJE, devendo este informar, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

recebimento da quantia devida. 3. Decorrido o prazo in albis, será 

interpretado como anuência ao adimplemento e o processo extinto pela 

satisfação da obrigação. 4. Manifestado pelo adimplemento ou 

transcorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se, mediante o 

pagamento das eventuais custas processuais e as baixas e anotações 

pertinentes. 5. Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Esperidião/MT, 

01 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-21.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES SURUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000432-21.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 8.272,66 

ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE LOPES SURUBI Endereço: 

RUA DOS MADEREIROS, 580, vila picada, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

Endereço: Avenida Alphaville, 779, 779, Empresarial 18 do Forte, BARUERI 

- SP - CEP: 06472-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Audiência de Conciliação Data: 28/09/2020 Hora: 12:00 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 24 de abril de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-66.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

OTAMIL MARTINS DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 CERTIDÃO DE IMPULSIONANENTO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI 

LAURINDO BIANCHINI PROCESSO n. 1000009-66.2017.8.11.0098 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: OTAMIL MARTINS DE BRITO Endereço: RUA: NOVA ZELANDIA, 23, 

QD 03, AEROPORTO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO 

PASSIVO: Nome: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Endereço: AV COELHO DA ROCHA, 364, - ATÉ 699/700, BELFORD ROXO, 

BELFORD ROXO - RJ - CEP: 26130-130 Impulsiono os autos com fulcro na 

PORTARIA n. 283/2020-PRES, DE 13 DE ABRIL DE 2020 que autoriza a 

realização de sessão de julgamento por vídeo conferência no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de 

intimar VOSSA SENHORIA na qualidade de advogado da parte , para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias , se tem interesse na realização da 

audiência de conciliação por vídeo conferência. PORTO ESPERIDIÃO, 24 

de abril de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) 
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Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003516-34.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON JOSE JUSTO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI 

LAURINDO BIANCHINI PROCESSO n. 1003516-34.2019.8.11.0011 Valor da 

causa: R$ 10.719,59 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ILSON JOSE JUSTO DA SILVA Endereço: Rua 

Ernesto da Silva, s/n, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

POLO PASSIVO: Nome: B2W COMPANHIA DIGITAL Endereço: LOJAS 

AMERICANAS S/A, RUA SACADURA CABRAL 102, SAÚDE, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20081-902 Impulsiono os autos com fulcro na 

PORTARIA n. 283/2020-PRES, DE 13 DE ABRIL DE 2020 que autoriza a 

realização de sessão de julgamento por vídeo conferência no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de 

intimar VOSSA SENHORIA na qualidade de advogado da parte , para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias , se tem interesse na realização da 

audiência de conciliação por vídeo conferência. PORTO ESPERIDIÃO, 24 

de abril de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-06.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES SURUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000433-06.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 8.094,40 

ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE LOPES SURUBI Endereço: 

RUA DOS MADEREIROS, 580, vila picada, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Audiência de Conciliação Data: 28/09/2020 Hora: 12:30 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 24 de abril de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000241-30.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO LUIS KUHN (EMBARGADO)

VIGOR AGRO LTDA (EMBARGADO)

MARLICE MARIA STAUB KUHN (EMBARGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 27/07/2020 às 13:45 (MT).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 31391 Nr: 175-14.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA PEREIRA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente em razão da 

concordância tácita do INSS.

Expeça-se RPV.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando a autarquia ré para ciência dos espelhos e manifestação.

Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 33254 Nr: 527-35.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA RIBEIRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente em razão da 

concordância tácita do INSS.

Expeça-se RPV.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando a autarquia ré para ciência dos espelhos e manifestação.

Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17874 Nr: 1063-85.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERG, PRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, para que 

se manifeste nos autos, conforme manifestação do Ministério Público de 

ref. 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34613 Nr: 1498-20.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFG, EFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalva Rodrigues Ferreira da 

Silva - OAB:9.467/GO, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - 

OAB:19240/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, para que 

se manifeste nos autos sobre a petição de ref. 80, conforme manifestação 

no Ministério Público de ref. 89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 58715 Nr: 2107-61.2018.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 44: Ao MP, com urgência. Após, conclusos imediatamente.

Comarca de Rio Branco

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-44.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

D. H. D. B. K. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZIMARA CORREIA DE BRITO OAB - 894.936.801-34 (REPRESENTANTE)

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000084-44.2020.8.11.0052 POLO ATIVO: ROZIMARA 
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CORREIA DE BRITO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

LOPES DA SILVA POLO PASSIVO: BRADESCO SEGUROS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/07/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000. 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000075-82.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000075-82.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:EDUARDO DE 

ALMEIDA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUBENS VENTURA 

POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 01/07/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000. 24 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-85.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000230-85.2020.8.11.0052. AUTOR: MAXSUELBER FERRARI REU: SKY 

BRASIL SERVICOS LTDA Aqui se tem ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com compensação por dano moral, proposta por 

Maxsuelber Ferrari em face de Sky Brasil Serviços LTDA. A parte autora 

declarou, na petição inicial, não ter relação jurídica com a requerida, 

contudo, tem recebido cobranças via ligações telefônicas e fatura em seu 

endereço residencial por inadimplência contratual, por dívida que não 

contraiu, no valor de R$ 148,13. Ante tais asserções, a parte pugnou pela 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para o fim de 

compelir a requerida a se abster de emitir cobranças e de inserir o seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão do contrato discutido 

nestes autos. A parte autora pugnou, ainda, pela inversão do ônus da 

prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Da tutela antecipada de urgência Os requisitos 

para a concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300, do 

Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte autora, apesar de 

ter apresentado faturas em aberto e diálogos pelo SAC da requerida, não 

colecionou nos autos qualquer indício de que as cobranças sejam 

indevidas, tampouco indício da inexistência de relação jurídica com a parte 

requerida. Demais disso, em análise perfunctória aos documentos que 

instruem a petição inicial, verifica-se que há relação contratual desde 

17/10/2019 a 17/03/2020 em relação ao contrato que se pretende discutir 

nesta demanda, o que carece ser melhor esclarecido nos autos. Assim, 

não se verifica, nessa fase de cognição sumária, os requisitos contidos 

no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante 

disso, ausente os requisitos próprio dessa fase de cognição sumária, 

INDEFIRO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de 

nova análise. Da inversão do ônus da prova A parte autora invocou a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus consectários, 

especialmente a inversão do ônus da prova. Tendo em vista que a 

presente demanda versa sobre relação de consumo, impositiva se faz a 

condução do feito em consonância com as regras consumeristas. Nesses 

termos, há que ser dito que, para o desfecho do caso, há que se aplicar o 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação 

retratada nos autos não é daquelas em que se aplicam os artigos 12 e 14 

do Código de Defesa do Consumidor, onde a inversão do ônus da prova é 

"ope legis". Não se deve aplicar os artigos 12 e 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, eis que não se trata de fato do produto ou serviço, mas 

sim de relação jurídica apontada como tendo vício do produto ou serviço. E 

sendo aplicada a regra do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do juiz, distribuir-se o 

ônus da prova. Nesse contexto, extrai-se dos autos que o autor alegou 

não ter relação jurídica com a requerida. Todavia, tem recebido cobranças 

via ligações telefônicas e fatura em seu endereço residencial por 

inadimplência contratual, estando sujeito de inserir o seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Para demonstrar a verossimilhança de sua 

alegação, a parte autora apresentou faturas em aberto e diálogos pelo 

SAC da requerida. Dito isso, constata-se a patente hipossuficiência 

técnica da parte autora, pois sua alegação funda-se na inexistência de 

relação jurídica e, por tratar-se de fato negativo (que não mantém relação 

jurídica com a requerida), pode a requerida apresentar eventual contrato 

de adesão físico ou contrato via telefone ou, ainda, via internet, assim 

como apresentar eventual histórico de uso dos serviços prestados ou 

equivalente pelo qual a parte autora está sendo cobrada. Já para a parte 

autora, demonstra fato negativo é impossível, pois equivaleria a provar o 

“nada” e o “nada”, fenomenicamente não existe. Portanto, ante à 

hipossuficiência técnica da parte autora, inverto o ônus probatório, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

atribuo à ré o ônus de provar a improcedência do direito da autora ou que 

mais entender cabível. Em prosseguimento ao feito: Compulsando os 

autos, verifica-se que há audiência de conciliação designada, bem como 

há a expedição de carta registrada para fins de intimação da requerida 

para comparecer ao ato. CITE-SE a parte requerida a respeito da presente 

ação, nos termos do artigo 18 e incisos da Lei n. 9.099/95. Consigne-se 

que, em não havendo conciliação, a contestação deverá ser apresentada 

no prazo de 5 (cinco) dias após a realização da audiência, a fim de evitar 

os efeitos da revelia e julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grasso). O para impugnação à contestação e os documentos nela 

acostado é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa, nos termos do Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Consigno que “a 

assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso”, nos 

termos dos Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com nova redação 

aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Atente-se que, na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes, nos termos 

do artigo 911 da CNGC–Judicial. Em atenção aos termos do artigo 917 e 

ss. da CNGC - Judicial, a realização dessa intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de forma 

eletrônica. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de 

recebimento em MÃO PRÓPRIA (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço, conforme artigo 909 da CNGC–Judicial. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Oportunamente, tornem-me os autos conclusos. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-22.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEIR ALBINO DE JESUS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000079-22.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:VALTEIR ALBINO 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAXSUELBER FERRARI 

POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

01/07/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000. 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-63.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO GOMES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para se manifestar nos autos, no prazo legal. 

Rio Branco/MT, 24/04/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-21.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000189-21.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:RAQUEL RIBEIRO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CHARLES DE PAULA 

ALMEIDA POLO PASSIVO: E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA 

- EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/07/2020 Hora: 

13:00 , no endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - 

CEP: 78275-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-85.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FIDELIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ter ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

8010151-85.2016.8.11.0052. REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE FIDELIS 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Revendo o caso posto em julgamento, 

verifica-se que a questão posta nestes autos não tem relação com tema 

954 da jurisprudência do STJ, que autoriza a suspensão de ações 

vinculadas a planos de franquia e outros planos, estes, desde que tenham 

relação com telefonia fixa. Veja-se a redação da ementa: "- A indevida 

cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia / plano 

de serviços sem a solicitação do usuário, com o consequente pedido de 

indenização por danos morais, em contrato de prestação de serviços de 

telefonia fixa; - ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da 

cobrança de serviços advindos da alteração do plano de franquia / plano 

de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, bem como, se 

configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a 

necessidade de comprovação nos autos; - prazo prescricional incidente 

em caso de pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior 

ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados 

de telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia / plano de 

serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 do Código 

Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro prazo; - 

repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, 

ou não, da comprovação de dolo ou má-fé do credor (artigo 42, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, 

negligência e imperícia); - abrangência da repetição de indébito - se 

limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela autora na 

fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede de 

liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos." Como se vê, o tema que justificou a 

suspensão feito tem ligação com questões relativas a planos de franquia 

ou outros planos, sendo que, estes últimos, desde que tenham relação 

com telefonia fixa, não havendo, pois, relação com essa demanda, que 

trata de simples pedido de reconhecimento de inexistência de relação 

jurídica e, consequentemente, de dano moral em razão de suposta 

indevida inserção de dados em cadastros de proteção de crédito. É certo 

que o autor aponta um número de um contrato como tendo originado as 

cobranças, mas não se pode afirmar, desde logo, que a controvérsia 

tratada nestes autos e no contrato alegado tem relação com o tema 954, 

se não foi ouvido o réu e não se conhece o teor do contrato indicado. 

Assim, REABRO PRAZO PARA QUE O RÉU POSSA APRESENTAR O 

INTEIRO TEOR DO CONTRATO INDICADO NA INICIAL E DIZER SE AS 

COBRANÇAS QUE ALEGA SEREM DEVIDAS TEM RELAÇÃO COM PLANO 

DE FRANQUIA OU OUTRO PLANO DE TELEFONIA FIXA. RIO BRANCO, 31 

de março de 2020. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-62.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROCAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

8010159-62.2016.8.11.0052. REQUERENTE: ROSANGELA ROCAS 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Revendo o caso posto em 

julgamento, verifica-se que a questão posta nestes autos não tem relação 

com tema 954 da jurisprudência do STJ, que autoriza a suspensão de 

ações vinculadas a planos de franquia e outros planos, estes, desde que 

tenham relação com telefonia fixa. Veja-se a redação da ementa: "- A 

indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia 

/ plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o consequente 

pedido de indenização por danos morais, em contrato de prestação de 

serviços de telefonia fixa; - ocorrência de dano moral indenizável, em 

virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do plano de 

franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, 

bem como, se configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re 

ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos; - prazo prescricional 

incidente em caso de pretensão à repetição de valores supostamente 
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pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não 

contratados de telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia / 

plano de serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 

do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro 

prazo; - repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se 

prescinde, ou não, da comprovação de dolo ou má-fé do credor (artigo 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa 

(imprudência, negligência e imperícia); - abrangência da repetição de 

indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela 

autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede 

de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos." Como se vê, o tema que justificou a 

suspensão feito tem ligação com questões relativas a planos de franquia 

ou outros planos, sendo que, estes últimos, desde que tenham relação 

com telefonia fixa, não havendo, pois, relação com essa demanda, que 

trata de simples pedido de reconhecimento de inexistência de relação 

jurídica e, consequentemente, de dano moral em razão de suposta 

indevida inserção de dados em cadastros de proteção de crédito. É certo 

que o autor aponta um número de um contrato como tendo originado as 

cobranças, mas não se pode afirmar, desde logo, que a controvérsia 

tratada nestes autos e no contrato alegado tem relação com o tema 954, 

se não foi ouvido o réu e não se conhece o teor do contrato indicado. 

Assim, REABRO PRAZO PARA QUE O RÉU POSSA APRESENTAR O 

INTEIRO TEOR DO CONTRATO INDICADO NA INICIAL E DIZER SE AS 

COBRANÇAS QUE ALEGA SEREM DEVIDAS TÊM RELAÇÃO COM PLANO 

DE FRANQUIA OU COM OUTRO PLANO DE TELEFONIA FIXA. RIO 

BRANCO, 31 de março de 2020. Marcos André da Silva Juiz(a) de Direito

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Intimação

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010264-36.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDINETH RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 8010264-36.2015.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de (ID 

1382223) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 179,51 ( cento e quarenta e nove reais e cinquenta e 

hum centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 24 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010265-21.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDINETH RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 8010265-21.2015.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 1382208 , 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 395,24( trezentos e 

noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 179,51 ( cento e setenta e nove reais e cinquenta e 

hum centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 24 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-49.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000573-49.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 1496680 , 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da guia de Custas, 

e R$ 149,13 ( cento e quarenta e nove reais e treze centavos ) para fins 

de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 
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do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 24 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da Central 

de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-49.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000573-49.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 1496680 , 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da guia de Custas, 

e R$ 149,13 ( cento e quarenta e nove reais e treze centavos ) para fins 

de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 24 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da Central 

de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-69.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALAYDE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000119-69.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(14696801), , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

413,40( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para 

recolhimento da guia de Custas, e R$ 149,13( cento e quarenta e nove 

reais e treze centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 24 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) da Central de Arrecadação e 

Arquivamento Orestina da Paixão de Abreu Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-09.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIMAR JOAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar-se em relação à petição da 

Reclamada constante no andamento retro, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 24178 Nr: 1297-51.2009.811.0032

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joely de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo da Silva Alves - 

OAB:11167/MT, Elpidio Alves Filho - OAB:7815-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de desbloqueio de valores formulado pela executada, 

alegando que não obstante o recebimento dos embargos à execução nº 

508-66.2020.811.0032 – código nº 97174 com efeito suspensivo foi 

efetivada a penhora online em suas contas no montante de R$410.717,32 

(quatrocentos e dez mil, setecentos e dezessete reais e trinta e dois 

centavos).

Compulsando os autos verifico que, de fato, houve o bloqueio indevido da 

referida quantia, uma vez que a presente demanda encontra-se suspensa 

por força da decisão proferida nos embargos respectivos, razão pela qual 

CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar a imediata liberação da quantia 

bloqueada nos presentes autos em favor da parte executada (ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A).

No mais, caso ainda não efetivado, determino que seja transladada para 

estes autos cópia da decisão suspensiva proferida nos embargos à 

execução supracitados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Rosário Oeste (MT), 22 de abril de 2020.

Suelen Barizon Hartmann

Juíza de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000540-25.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO OAB - MT20280-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA DE AMORIM MENDES (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000540-25.2019.8.11.0053. AUTOR(A): RONALDO NASCIMENTO DA 

SILVA REU: JESSICA DE AMORIM MENDES Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença, na forma do artigo 536 do CPC/2015, INTIME-SE 

a parte Executada, para, no prazo de 15 dias, SATISFAZER a 

OBRIGAÇÃO reconhecida em sentença (id. . 20670252), sob pena de 

multa diária a ser arbitrada por este Juízo. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação da parte Executada, ABRA-SE vista dos autos a parte 

Exequente. Cumpra-se. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000566-86.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO PINTO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA GABRIELA DA SILVA NASCIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000566-86.2020.8.11.0053. AUTOR(A): MARIO MARCIO PINTO DO 

NASCIMENTO REU: MAYARA GABRIELA DA SILVA NASCIMENTO Vistos 

etc. Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi endereçada à 

Comarca de Cuiabá, assim como denota-se que o endereço residencial da 

alimentada também é na referida Capital. Assim, declaro este Juízo 

incompetente e DETERMINO a imediata redistribuição do feito para uma das 

Varas Especializadas de família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se e intime-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000396-51.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO JUNIOR DE CASTRO COUTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1 0 0 0 3 9 6 - 5 1 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 5 3 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FLAVIO JUNIOR 

DE CASTRO COUTO Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão 

c.c pedido de liminar proposta por Bradesco Administradora de Consórcio 

LTDA em face de Flavio Junior de Castro Couto, ambos devidamente 

qualificados nos autos, pelos motivos expostos na prefacial. Afirma que 

as partes realização contrato de financiamento para aquisição de veículo 

e que o requerido está inadimplente com suas obrigações. A decisão 

inicial (ID 19113412) determinou que o autor procedesse a emenda à 

inicial, colacionando comprovante da notificação extrajudicial e adequação 

do valor da causa. Manifestação da autora aos IDs 20041894 e 24141251. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pelo despacho inicial, foi determinado que o autor procedesse a 

emenda à inicial, colacionado nos autos documento indispensável à 

propositura da ação (notificação extrajudicial). Intimada, a autora alegou a 

regularidade da notificação extrajudicial. O contrato de alienação fiduciária 

de veículos é regido pelo Decreto-Lei 911/69, qual faculta ao credor 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente. Para tanto, é necessário que o requerido seja 

constituído em mora, que poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário (Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 

2º). A comprovação da mora necessita da notificação extrajudicial, ainda 

que recebida por terceira pessoa, bastando o envio para o endereço 

constante do contrato, desde que seja recebida por alguém. (AgInt no 

AREsp 876.487/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, 

julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016). No caso, a notificação 

extrajudicial enviada não foi suficiente para constituir o devedor em mora, 

pois que devolvida sob o argumento de “endereço insuficiente”. Dessa 

maneira, não há comprovação da mora. Portanto, caberia ao autor 

comprovar a notificação extrajudicial e consequente constituição em mora 

do devedor por outros meios, já que esta pode ser comprovada pelo 

protesto, pelo envio de carta registrada expedida pelo cartório de títulos ou 

documentos, bem como por simples carta registrada com aviso de 

recebimento. Pois, como cediço, “A comprovação da mora é imprescindível 

à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (STJ, Súmula nº 

74). Destarte, é imprescindível a comprovação da mora do requerido, que, 

poderá ser realizada por outros meios que não só o envio de carta 

registrada. Ou seja, o mero envio do AR para o endereço do contrato não 

é caracterizador da mora, salvo nos casos de má-fé do requerido ou 

modificação posterior de endereço sem a devida comunicação ao agente 

financeiro. Neste sentido, é o entendimento do STJ: “(...) 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou, quando 

esgotados todos os meios para localizar o devedor, pelo protesto do título 

por edital, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...)”. (AgInt 

no AREsp 889.096/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 04/08/2016, DJe 12/08/2016). (Destaquei). “(...) 1. É assente o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da 

mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à 

evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. 

(...)”. (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). 

(Destaquei). Desta feita, entendo que o autor não se desincumbiu da 

realização da emenda à inicial determinada, razão pela qual é mister a 

extinção do feito. Sob este prisma, convém destacar a regra do art. 321, 

parágrafo único do Novo Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, conforme se vê, 

decorrido o prazo para que o requerente emendasse a inicial, e, este 

permanecendo silente sobre tal, mister a extinção da presente demanda. 

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial dos nossos superiores 

Tribunais de Justiça: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE- 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM 

JUDICIAL. “Determinada a emenda da inicial por decisão irrecorrida, e não 

cumprida a ordem judicial, é de ser indeferida a inicial e julgado extinto o 

processo, sem julgamento de mérito, como estabelece o parágrafo único 

do art. 284 do CPC." (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0555.10.001225-4/001 – COMARCA DE RIO PARANAÍBA - RELATOR: 

DES. WANDER MAROTTA - 7ª CÂMARA CÍVEL DO TJMG - JULGADO EM 

08/02/2011). Importante destacar que, por não se tratar da hipótese do art. 

485, § 1º, do NCPC (abandono da causa), não há que se falar em prévia 

intimação pessoal da parte para sanar o vício. Neste sentido: RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. QUARENTA E OITO HORAS. 

ART. 267, § 1º, DO CPC. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. 
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NÃO-CABIMENTO.1.A determinação de intimação pessoal da parte, nos 

termos do art. 267, § 1º, do CPC, para suprir a falta processual em 48 

(quarenta e oito) horas, aplica-se apenas aos casos previstos nos incisos 

II e III, do referido dispositivo, sendo desnecessária quando o processo é 

extinto, sem julgamento do mérito, porque a parte deixou de emendar a 

inicial, na forma do art. 284 do CPC. 2. Recurso especial não provido.” 

(REsp 1200671 RJ 2010/0122095-5 - Relator(a): Ministro CASTRO MEIRA - 

Julgamento: 14/09/2010 – Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA). Deste 

modo, a desídia da autora em proceder a emenda à inicial acarreta na 

impossibilidade da continuidade do processo, impondo a sua extinção sem 

resolução do mérito. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo o que mais consta 

dos autos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL proposta por Bradesco 

Administradora de Consórcio LTDA, qualificado nos autos, ante a não 

realização da emenda à inicial. Assim, JULGO EXTINTO, sem resolução de 

mérito, o presente processo, à luz do art. 485, I, art. 330, VI e art. 321, 

parágrafo único, todos do CPC. Custas pelo autor, anote-se. Sem 

honorários. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. 

Intime-se via DJE. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-94.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000516-94.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARCELO DA SILVA 

BARRETO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Cuida-se de demanda aforada por 

MARCELO DA SILVA BARRETO em face de ESTADO DE MATO GROSSO, 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, pelos motivos expostos na 

prefacial. A parte requerente foi intimado(a) em 22/05/2019, por meio de 

seu patrono, ao pagamento das custas, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito (art. 290 CPC/2015), mas permaneceu inerte. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Observa-se que fora concedido prazo suficiente para que tal 

irregularidade fosse sanada (quase 1 ano), e até a presente data não foi 

cumprido. Diante do não recolhimento das custas iniciais, mesmo intimada 

para tanto, o cancelamento da distribuição do feito é medida que ora se 

impõe, nos termos do art. 290 do CPC. Nesse sentido é a posição 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. AUTORA QUE, REGULARMENTE 

INTIMADA, NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA 

APRESENTAR O REGULAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA DE 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO 

DAS DESPESAS PROCESSUAIS INICIAIS, NA FORMA DO ARTIGO 290 DO 

CPC. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. RECORRENTE PUGNA PELA 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

CANCELAMENTO QUE DECORREU DO NÃO CUMPRIMENTO DE 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL E NÃO DE UMA ANÁLISE PRECISA DO PERFIL 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO DEMANDANTE. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. 

[...] reputa-se que a Autora foi intimada da decisão que indeferiu a 

gratuidade de justiça, teve prazo para o recolhimento das custas, contudo, 

permaneceu inerte. Assim, conquanto não foram recolhidas as custas, 

conforme determinado, resta evidenciado o cumprimento dos requisitos 

autorizadores da extinção, na forma do artigo 290 do Código de Processo 

Civil. Cabe frisar que a controvérsia, em sede recursal, trata de custas 

iniciais, e não de complementação. Dessa forma, de acordo com 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cancelamento da 

distribuição, com fulcro no artigo290 do Código de Processo Civil, 

independe de prévia intimação pessoal da parte. Outrossim, tem-se que a 

sentença recorrida não merece reforma, uma vez que o cancelamento da 

distribuição decorreu do não cumprimento de uma determinação judicial, e 

não de uma análise precisa do perfil de hipossuficiência do demandante. 

[ . . . ]  R E C U R S O  D E S P R O V I D O .  ( T J R J  -  A p e l a ç ã o 

0015660-27.2017.8.19.0004, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, 

Vigésima Sexta Câmara Cível, Julgamento 07/12/2017). “ “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

MATERIAL - FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS -GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -RECURSO 

DESPROVIDO. A falta de pagamento das custas enseja o cancelamento da 

distribuição do feito. É o que se infere da exegese do artigo 290, do CPC, 

eis que configura ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. O transcurso de prazo sem 

a manifestação do autor quanto ao recolhimento das custas iniciais resulta 

no indeferimento da inicial, razão pela qual não há falar em reforma do 

decisum. De mais a mais, o valor da guia de recolhimento para este 

processo gira em torno R$ 1.030,00 (um mil e trinta reais), valor 

correspondente a pouco mais de um salário mínimo, o que não se mostra 

expressivo, considerando os fatos e as circunstâncias do caso concreto. 

Da mesma forma, não pode prosperar o pleito alternativo de recolhimento 

das custas ao final, o item 2.14.2 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça - CNGC, de observância obrigatória, veda 

expressamente o pagamento das custas ao final do processo, razão pela 

qual o pedido não prospera. (Ap 26187/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).” Pelo exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, determinando o 

cancelamento do feito nos termos do art. 290 do CPC. Deixo de condenar 

a requerente em honorários advocatícios, uma vez que a relação 

processual não chegou a se aperfeiçoar, não tendo havido a intervenção 

de advogado pela parte requerida. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias. Intimem-se. Às providências. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002380-70.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ALVES DE AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO PIRES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1002380-70.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JAIRO ALVES DE 

AGUIAR REQUERIDO: JOÃO PIRES DA SILVA Vistos etc. INTIME-SE, 

pessoalmente, o requerente/exequente a trazer um novo endereço onde o 

requerido pode ser encontrado, no prazo de 05 (cinco) dias. A inércia 

ensejará a presunção de desistência em relação a esta lide (CPC, art. 485, 

III e VIII). Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-53.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000564-53.2019.8.11.0053. REQUERENTE: EDIVALDO 

PEREIRA SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Diga a parte requerente 

acerca dos embargos de declaração opostos no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-67.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER JOSE FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000576-67.2019.8.11.0053. REQUERENTE: HELDER JOSE 

FONTES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi 

condenado, devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa 

de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às providencias. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-61.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000557-61.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ADELMO PEREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. INTIME-SE o executado a pagar o valor a que 

foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de 

multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às 

providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-46.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000558-46.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ADELMO PEREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. INTIME-SE o executado a pagar o valor a que 

foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de 

multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às 

providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-76.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000556-76.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ADELMO PEREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. INTIME-SE o executado a pagar o valor a que 

foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de 

multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às 

providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002391-02.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ANTONIO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002392-84.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DELVI ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002392-84.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:DELVI ROSA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002393-69.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DELVI ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002393-69.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:DELVI ROSA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002187-55.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PMZ CENTRO NORTE S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 06/08/2020 12:20 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-06.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ISANIRA AMORIM PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {Alexandre Paulichi 

chiovitti) PROCESSO n. 1000593-06.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 

20.244,80 ESPÉCIE: [Bancários, Seguro, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ISANIRA AMORIM PEREIRA RODRIGUES 

Endereço: RUA CORONEL ALFREDO COSTA MARQUES, 241, CENTRO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO SA Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE 

MENDONÇA, 157, CENTRO EMPRESARIAL PAIAGUAS - SALAS 

1205/1206, ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-000 Senhor(a): 

BANCO BRADESCO SA A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos 

do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002394-54.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DELVI ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002394-54.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:DELVI ROSA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002396-24.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA NATALINA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002396-24.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:LETICIA 

NATALINA DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 
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PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002200-54.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CREOLUCIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 06/08/2020 12:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002397-09.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA NATALINA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002397-09.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:LETICIA 

NATALINA DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002398-91.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA NATALINA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002398-91.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:LETICIA 

NATALINA DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002399-76.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA NATALINA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002399-76.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:LETICIA 

NATALINA DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002400-61.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULYA MARIA GALVAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002400-61.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JULYA MARIA 

GALVAO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

SEBASTIAO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 16:50 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002402-31.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002402-31.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:SALVADOR 

GONCALVES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 
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ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002403-16.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002403-16.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:SALVADOR 

GONCALVES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002235-14.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR ALLENDE PIRES DE MIRANDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de abril de 2020 JOSEVAN CLEMENTE DE 

ALMEIDA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002404-98.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002404-98.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:SALVADOR 

GONCALVES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002405-83.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002405-83.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:SALVADOR 

GONCALVES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 12:30 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002411-90.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA BRANDAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002411-90.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:BENEDITA 

BRANDAO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 12:40 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002113-98.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FATIMA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))
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MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1002113-98.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ADRIANA FATIMA 

PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE 

LEVERGER Vistos etc. CERTIFIQUE-SE o cumprimento do mandado de 

citação, bem assim eventual revelia pela parte requerida. Às providências. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-10.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX NARDES DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

fidc ipanema VI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE VELASQUES AMARAL OAB - MT13598-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO- Alexandre Paulichi 

Chiovitti PROCESSO n. 1000638-10.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 

14.970,00 POLO ATIVO: Nome: ALEX NARDES DE CARVALHO SILVA 

Endereço: RUA FRANCISCO MACANIO, 06, CENTRO, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78184-000 POLO PASSIVO: Nome: fidc ipanema VI 

Endereço: RUA IGUATEMI, 151, - LADO ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 01451-011 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002413-60.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA BRANDAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002413-60.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:BENEDITA 

BRANDAO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 12:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002414-45.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE QUEIROZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002414-45.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JAQUELINE 

QUEIROZ MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA 

DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO DO 

BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002415-30.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA BRANDAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002415-30.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:BENEDITA 

BRANDAO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 
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ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 13:10 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002416-15.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA BRANDAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002416-15.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:BENEDITA 

BRANDAO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002417-97.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

INA DIAS FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002417-97.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:INA DIAS 

FONTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002418-82.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM LEDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002418-82.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:CARMEM LEDA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002419-67.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE KELLY NEVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para que manifeste, sobre os id’s 

26693729 , 26693730 , 26693716 e 26693722, bem como se manifeste 

sobre quais contrarrazões e de quais embargos os citados id's se 

referem. Santo Antônio do Leverger, 24 de abril de 2020 ALBERTO DIAS 

DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002419-67.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE KELLY NEVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002419-67.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JOICE KELLY 

NEVES DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 13:50 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002420-52.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002420-52.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:LUCIA PEREIRA 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002421-37.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002421-37.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:LUCIA PEREIRA 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002423-07.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DOMINGOS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002423-07.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:LUIS DOMINGOS 

DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002424-89.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002424-89.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JOSE MARCOS 

DA SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-17.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SANTOS MAGALHAES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000644-17.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 10.093,89 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANDRE SANTOS MAGALHAES DE 

MIRANDA Endereço: TRAVESSA JANGADA, 19, COHAB MARECHAL 

RONDON, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 

- LADO PAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01321-000 Senhor(a): 

VIVO S.A. A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-84.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA BOM DESPACHO FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000646-84.2019.8.11.0053 Valor da causa: 0,00 POLO ATIVO: Nome: 

SONIA MARIA BOM DESPACHO FRANCA Endereço: RUA VARGINHA, S/N, 

VARGINHA, VARGINHA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

POLO PASSIVO: Nome: ITAU UNIBANCO S/A Endereço: CENTRO 

EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA 

ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-24.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON APARECIDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000650-24.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ADILSON APARECIDO PEREIRA Endereço: ZONA RURAL, S/N, 

ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - 

CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU, 184, ANTIGA RUA MANOEL DOS SANTOS 

COIMBRA, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 Senhor(a): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A A presente 

carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 24 de abril de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-90.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000568-90.2019.8.11.0053. REQUERENTE: EDIVALDO PEREIRA SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-75.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVARALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000569-75.2019.8.11.0053. REQUERENTE: EVARALDO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-52.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER JOSE FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000577-52.2019.8.11.0053. REQUERENTE: HELDER JOSE FONTES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-60.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVARALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000570-60.2019.8.11.0053. REQUERENTE: EVARALDO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-22.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CHAGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000579-22.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE CHAGAS DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-45.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVARALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000571-45.2019.8.11.0053. REQUERENTE: EVARALDO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-37.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CHAGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000578-37.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE CHAGAS DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-74.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000582-74.2019.8.11.0053. REQUERENTE: NEUZA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-07.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000580-07.2019.8.11.0053. REQUERENTE: NEUZA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-30.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVARALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000572-30.2019.8.11.0053. REQUERENTE: EVARALDO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-59.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000583-59.2019.8.11.0053. REQUERENTE: NEUZA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-29.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000585-29.2019.8.11.0053. REQUERENTE: NEUZA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência 

das obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas 

partes, mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos 

embargantes. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-15.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVARALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000573-15.2019.8.11.0053. REQUERENTE: EVARALDO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002091-40.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NASCIMENTO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002091-40.2019.8.11.0053. REQUERENTE: RODRIGO NASCIMENTO E 

SILVA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Diante da existência de questões preliminares, mister sua análise. Não há 

falar em falta de interesse processual, pela necessidade de intervenção 

do Poder Judiciário para dirimir a quizila ora sub judice. Afasta-se a 

preliminar arguida. Passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. A parte requerente postula pela condenação da requerida por 

débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a parte requerente 

entabulou contrato onde declinou ciência de todos os quejandos 

contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer que tais 

cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter querido 

contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão conta da 

sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Os fatos noticiados 

perfazem meros aborrecimentos que não se coadunam a danos morais. A 

improcedência desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos 

por RODRIGO NASCIMENTO E SILVA. Julgo extinto este processo com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação 

nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-62.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELY SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002096-62.2019.8.11.0053. REQUERENTE: GRAZIELY SILVA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante 

da existência de questões preliminares, mister sua análise. As condições 

da ação estão presentes. As partes são legítimas, pois que o direito 

material discutido envolve ambos os litigantes. Não há em falta de 

interesse processual, pela necessidade de intervenção do Poder 
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Judiciário, para dirimir a quizila ora sub judice. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. A autora postula pela condenação da ré, em vista da manutenção de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente. Efetivamente, 

a manutenção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito é 

indevida, tendo em vista a inexistência de liame jurídico entre as partes. 

Contudo, não se pode olvidar que a autora possui outras restrições, o que 

inviabiliza a condenação da ré. Com efeito, a certidão emitida pelo 

SERASA possibilita denotar outras restrições, além daquela questionada 

pela autora. Neste prisma, impende lembrar a redação da Súmula n.º 385 

do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Não há falar em afastamento do 

citado entendimento sumulado, em vista da quantidade de restrições 

anteriores. Destarte, como a autora já possuía outras restrições em seu 

nome, à luz do citado enunciado sumular, a parcial procedência da 

demanda é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

GRAZIELY SILVA DO NASCIMENTO, para determinar seja retirado o 

protesto aludido na prefacial. Julgo extinto este processo com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face ao reduzido número de 

Servidores e Oficiais de Justiça, aliado ao excesso de trabalho, A 

PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE 

DEVERÁ ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002097-47.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GREDSON SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002097-47.2019.8.11.0053. REQUERENTE: GREDSON SILVA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante 

da inexistência de questões preliminares, passa-se à análise do mérito da 

causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais 

provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Denotam-se destes autos não ter havido 

negócio jurídico entabulado pelas partes. A requerida não conseguiu 

comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor, tal como lhe competia (CPC, art. 355, II). Aliás, a requerida sequer 

trouxe o aludido contrato que afirmou ter entabulado com a parte 

requerente. Neste passo, o protesto efetivado pela requerida em desfavor 

da parte requerente deve ser tido por indevido e, por tal razão, ensejar a 

respectiva indenização por dano moral. Ora, como não havia causa 

suficiente para fomentar o protesto, esta restrição não deveria ter sido 

realizada. A jurisprudência brasileira é assente e maciça no sentido de 

que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só e 

independentemente de prova, enseja a reparação moral. Neste sentido: 

STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, AgRg no AREsp 53196/MT, entre muitos 

outros. Isto porque, como é cediço, o protesto efetivado em nome de uma 

pessoa lhe carreia restrição de crédito no mercado, impedindo as pessoas 

de efetivar negócios jurídicos e obter os víveres necessários à vida em 

sociedade. Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 com 

intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

GREDSON SILVA DO NASCIMENTO, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os 

quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir 

juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. 

Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Face ao reduzido número de Servidores e Oficiais de 

Justiça, aliado ao excesso de trabalho, A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ 

COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE DEVERÁ ENVIAR/PROTOCOLAR 

ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. Sem condenação em honorários 

advocatícios, à luz do art. 55 da Lei n.º 9099/95. Dou esta por publicada 

com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do 

Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002098-32.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IMANEI CORREA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002098-32.2019.8.11.0053. REQUERENTE: IMANEI CORREA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante 

da inexistência de questões preliminares, passa-se à análise do mérito da 

causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais 

provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Denotam-se destes autos não ter havido 

negócio jurídico entabulado pelas partes. A requerida não conseguiu 

comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor, tal como lhe competia (CPC, art. 355, II). Aliás, a requerida sequer 

trouxe o aludido contrato que afirmou ter entabulado com a parte 

requerente. Neste passo, o protesto efetivado pela requerida em desfavor 

da parte requerente deve ser tido por indevido e, por tal razão, ensejar a 

respectiva indenização por dano moral. Ora, como não havia causa 

suficiente para fomentar o protesto, esta restrição não deveria ter sido 

realizada. A jurisprudência brasileira é assente e maciça no sentido de 

que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só e 

independentemente de prova, enseja a reparação moral. Neste sentido: 

STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, AgRg no AREsp 53196/MT, entre muitos 

outros. Isto porque, como é cediço, o protesto efetivado em nome de uma 

pessoa lhe carreia restrição de crédito no mercado, impedindo as pessoas 

de efetivar negócios jurídicos e obter os víveres necessários à vida em 

sociedade. Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 com 

intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

IMANEI CORREA DO NASCIMENTO, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os 

quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir 

juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. 

Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Face ao reduzido número de Servidores e Oficiais de 

Justiça, aliado ao excesso de trabalho, A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ 

COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE DEVERÁ ENVIAR/PROTOCOLAR 

ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. Sem condenação em honorários 

advocatícios, à luz do art. 55 da Lei n.º 9099/95. Dou esta por publicada 

com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do 

Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002099-17.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE SAPINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002099-17.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ELISANGELA DE SAPINHEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

existência de questões preliminares, mister sua análise. As condições da 

ação estão presentes. As partes são legítimas, pois que o direito material 

discutido envolve ambos os litigantes. Não há em falta de interesse 

processual, pela necessidade de intervenção do Poder Judiciário, para 

dirimir a quizila ora sub judice. Afastam-se as preliminares e prejudiciais 

arguidas. Passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. Denotam-se destes autos não ter havido negócio jurídico entabulado 

pelas partes. A requerida não conseguiu comprovar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor, tal como lhe competia (CPC, 

art. 355, II). Aliás, a requerida sequer trouxe o aludido contrato que 

afirmou ter entabulado com a parte requerente. As assinaturas apostas no 

contrato e nos documentos juntados pela parte requerente (procuração, 

RG), são totalmente diferentes. Neste passo, o protesto efetivado pela 

requerida em desfavor da parte requerente deve ser tido por indevido e, 

por tal razão, ensejar a respectiva indenização por dano moral. Ora, como 

não havia causa suficiente para fomentar o protesto, esta restrição não 

deveria ter sido realizada. A jurisprudência brasileira é assente e maciça 

no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

por si só e independentemente de prova, enseja a reparação moral. Neste 

sentido: STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, AgRg no AREsp 53196/MT, entre 

muitos outros. Isto porque, como é cediço, o protesto efetivado em nome 

de uma pessoa lhe carreia restrição de crédito no mercado, impedindo as 

pessoas de efetivar negócios jurídicos e obter os víveres necessários à 

vida em sociedade. Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 

com intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

ELISANGELA DE SA PINHEIRO, para condenar a ré a pagar à parte autora 

a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais 

devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de 

um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo 

extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Face ao reduzido número de Servidores e Oficiais de 

Justiça, aliado ao excesso de trabalho, A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ 

COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE DEVERÁ ENVIAR/PROTOCOLAR 

ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. Sem condenação em honorários 

advocatícios, à luz do art. 55 da Lei n.º 9099/95. Dou esta por publicada 

com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do 

Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002100-02.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRIELE DA SILVA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002100-02.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MEIRIELE DA SILVA TAQUES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência 

de questões preliminares, passa-se à análise do mérito da causa. 

Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais provas, 

mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Denotam-se destes autos não ter havido negócio jurídico 

entabulado pelas partes. A requerida não conseguiu comprovar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, tal como lhe 

competia (CPC, art. 355, II). Aliás, a requerida sequer trouxe o aludido 

contrato que afirmou ter entabulado com a parte requerente. Neste passo, 

o protesto efetivado pela requerida em desfavor da parte requerente deve 

ser tido por indevido e, por tal razão, ensejar a respectiva indenização por 

dano moral. Ora, como não havia causa suficiente para fomentar o 

protesto, esta restrição não deveria ter sido realizada. A jurisprudência 

brasileira é assente e maciça no sentido de que a inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, por si só e independentemente de prova, 

enseja a reparação moral. Neste sentido: STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, 

AgRg no AREsp 53196/MT, entre muitos outros. Isto porque, como é 

cediço, o protesto efetivado em nome de uma pessoa lhe carreia restrição 

de crédito no mercado, impedindo as pessoas de efetivar negócios 

jurídicos e obter os víveres necessários à vida em sociedade. Os danos 

morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 com intuito repreensivo e 

corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos por MEIRIELE DA SILVA TAQUES, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês 

desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este processo 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face ao 

reduzido número de Servidores e Oficiais de Justiça, aliado ao excesso de 

trabalho, A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO. A PRÓPRIA 

PARTE DEVERÁ ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À PARTE 

REQUERIDA. Sem condenação em honorários advocatícios, à luz do art. 

55 da Lei n.º 9099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002101-84.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HERONDINA DO BOM DESPACHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002101-84.2019.8.11.0053. REQUERENTE: HERONDINA DO BOM 

DESPACHO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

mister sua análise. As condições da ação estão presentes. As partes são 

legítimas, pois que o direito material discutido envolve ambos os litigantes. 

Não há em falta de interesse processual, pela necessidade de intervenção 

do Poder Judiciário, para dirimir a quizila ora sub judice. Também de se 

rechaçar a alegação de inépcia da peça inicial, já que esta cumpre todos 

os requisitos legais. Os pedidos são compatíveis com a causa de pedir. 

Por fim, foi permitido o exercício da ampla defesa e do contraditório. 

Afastam-se as preliminares e prejudiciais arguidas. Passa-se à análise do 

mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras 

demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, 

do Código de Processo Civil. Denotam-se destes autos não ter havido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 642 de 678



negócio jurídico entabulado pelas partes. A requerida não conseguiu 

comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor, tal como lhe competia (CPC, art. 355, II). Aliás, a requerida sequer 

trouxe o aludido contrato que afirmou ter entabulado com a parte 

requerente. Neste passo, o protesto efetivado pela requerida em desfavor 

da parte requerente deve ser tido por indevido e, por tal razão, ensejar a 

respectiva indenização por dano moral. Ora, como não havia causa 

suficiente para fomentar o protesto, esta restrição não deveria ter sido 

realizada. A jurisprudência brasileira é assente e maciça no sentido de 

que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só e 

independentemente de prova, enseja a reparação moral. Neste sentido: 

STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, AgRg no AREsp 53196/MT, entre muitos 

outros. Isto porque, como é cediço, o protesto efetivado em nome de uma 

pessoa lhe carreia restrição de crédito no mercado, impedindo as pessoas 

de efetivar negócios jurídicos e obter os víveres necessários à vida em 

sociedade. Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 com 

intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

HERONDINA DO BOM DESPACHO DA SILVA, para condenar a ré a pagar 

à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir 

juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. 

Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Face ao reduzido número de Servidores e Oficiais de 

Justiça, aliado ao excesso de trabalho, A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ 

COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE DEVERÁ ENVIAR/PROTOCOLAR 

ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. Sem condenação em honorários 

advocatícios, à luz do art. 55 da Lei n.º 9099/95. Dou esta por publicada 

com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do 

Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-23.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000566-23.2019.8.11.0053. REQUERENTE: EDIVALDO PEREIRA SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões 

preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a 

alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado 

Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 
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e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-44.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000584-44.2019.8.11.0053. REQUERENTE: NEUZA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de 

questões preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende 

afastar a alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste 

Juizado Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 

competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-50.2019.8.11.0053

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 644 de 678



Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SALVINO DA SILVA LUCAS EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000506-50.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MAURO SALVINO DA SILVA 

LUCAS EVANGELISTA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

inexistência de questões preliminares, passa-se à análise do mérito da 

causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais 

provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Nesta senda, o inconformismo da autora 

procede. Deveras, a própria ré em sua defesa reconhece falha na 

prestação de seus serviços, com a cobrança indevida de valores. Assim, 

de se tê-los por incontroversos (CPC, art. 374, II e III). Tendo em conta a 

comprovação dos fatos acima articulados, mister a devolução dos valores 

pagos à maior. Aqui, imperioso a devolução em dobro dos valores pagos a 

maior, pela incidência das regras consumeiristas. Neste prisma, o autor 

tem direito à repetição do indébito pelo dobro do valor pago. Pagamento 

indevido enseja a devolução respectiva. Eventual entendimento em 

contrário carrearia ao enriquecimento ilícito da ré, expediente vedado pelo 

nosso ordenamento jurídico. Tratando-se de relação consumeirista, a 

devolução deve ser em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único). Portanto, 

mostra-se procedente o pedido de condenação da ré no que toca à 

repetição do indébito pelo dobro do valor pago. Já em relação aos danos 

morais, o pedido improcede. Com efeito, não houve protesto indevido das 

dívidas declaradas judicialmente inexigíveis, tampouco cobrança judicial 

dos valores, ou outras circunstâncias que acarretassem maiores 

consequências ao autor. Em sendo assim, como reconhece nossa 

jurisprudência, a cobrança de débitos, ainda que indevidos estes, culmina 

em meros dissabores da vida em sociedade e não carreia danos morais. 

Neste sentido, STJ, REsp 521740/PB, Terceira Turma, Ministro Carlos 

Alberto Menezes Direito, DJ 16/02/2004 p. 249. Ementa: “(...). O que está 

dito nestes autos é que houve cartas de cobrança, com pedido de 

escusas se já quitado o débito, que o nome do autor não foi incluído em 

qualquer cadastro negativo, que o recorrente não se deu ao trabalho de 

informar que já havia quitado o débito, que não houve qualquer 

repercussão social nem abalo de crédito. Esse cenário fático afasta o 

pedido de dano moral (...)”. Condenar a parte requerida por cobrar por 

débitos pendentes do devedor parece-nos totalmente incabível. Caso 

contrário, seria indenizar o devedor por débitos inadimplidos que são 

cobrados. O pedido condenatório em danos morais, portanto, improcede. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por MAURO 

SALVINO DA SILVA LUCAS EVANGELISTA em face de EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, para condenar a ré a pagar ao autor a 

quantia de R$ 279, 20 (duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos), 

a título de danos materiais, atualizada pelo índice do INPC e com incidência 

de juros de um por cento ao mês desde a data da citação. Julgo extinto 

este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000160-76.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PIZZATTO (REQUERENTE)

EDIT MARIA GRAZZIOLLI PIZZATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000160-76.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: GERALDO PIZZATTO, EDIT MARIA GRAZZIOLLI PIZZATTO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos. Observa-se que a parte autora 

não juntou aos autos o comprovante do recolhimento das custas judiciais. 

Dessa forma, nos termos do artigo 290 do CPC, DETERMINO que os 

Requerentes regularizem tal vício, juntando aos autos o comprovante do 

recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Às providências. S FÉLIX 

ARAGUAIA, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000169-38.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA EMILIA KOSSMANN (REQUERENTE)

ERVINO MIGUEL KOSSMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000169-38.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: ERVINO MIGUEL KOSSMANN, ERICA EMILIA KOSSMANN 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos. Observa-se que a parte autora 

não juntou aos autos o comprovante do recolhimento das custas judiciais. 

Dessa forma, nos termos do artigo 290 do CPC, DETERMINO que a parte 

requerente regularize tal vício, apresentando o comprovante do 

recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Às providências. S FÉLIX 

ARAGUAIA, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000179-82.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

IDITE SALETE DONIN ZAPPANI (REQUERENTE)

LUIZ ZAPPANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000179-82.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: LUIZ ZAPPANI, IDITE SALETE DONIN ZAPPANI REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL Vistos. Observa-se que a parte autora não juntou aos 

autos o comprovante do recolhimento das custas judiciais. Dessa forma, 

nos termos do artigo 290 do CPC, DETERMINO que a parte requerente 

regularize tal vício, apresentando comprovante do recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Às providências. S FÉLIX 

ARAGUAIA, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000250-21.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MISTINELO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CICERO PINTO OAB - SP124961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000250-21.2019.8.11.0017. 
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AUTOR(A): MARCOS MISTINELO SANTANA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos em regime de teletrabalho, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO – 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta por MARCOS MISTINELO 

SANTANA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS. Pois bem, compulsando os autos, verifico que a situação em análise 

e pretensão autoral é idêntica a da ação de número 

1000305-69.2019.811.0017, cuja inicial já foi apreciada nesta data. É o 

relatório. Fundamento e decido. Em análise ao sistema PJE observo que os 

autos de número 1000305-69.2019.811.0017 e os presentes autos 

possuem a mesma parte a mesma causa de pedir e pedido. Verifico, 

ainda, que a inicial da ação previdenciária de número 

1000305-69.2019.811.0017 já foi apreciada e recebida nesta data. Desta 

forma, com espeque no arts. 59 do Código de Processo Civil, vislumbro a 

ocorrência do instituto da listispendência. A litispendência se caracteriza 

através do ajuizamento de duas ações que possuam as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido, como determinam os §§ 1º e 2º 

do art. 337, do CPC: “§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é 

idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e 

o mesmo pedido. Sobre a litispendência, leciona Nelson Nery Junior: 

Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já 

está em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, 

ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima 

e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A citação válida é que 

determina o momento em que ocorre a litispendência (CPC 219 caput). 

Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se 

verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o 

processo sem julgamento do mérito (CPC 267 V).” (Código de Processo 

Civil Comentado, 6ª edição, RT, p. 655). Desta forma, outro caminho não há 

que não seja a extinção do processo sem resolução do mérito em razão 

da litispendência com os autos de Cód. 1000305-69.2019.811.0017. 

DISPOSITIVO. ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o processo, sem resolução 

do mérito, o que faço com fundamento no art. 485, V, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se expedindo o necessário. São Félix do 

Araguaia/MT, 23 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000040-33.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MENDES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO SUEKI MIYAMOTO OAB - MT0006443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA MARRAIRA LUZ DA SILVA (REU)

CECILIO BENICIO DA SILVA NETO (REU)

WANESSA SIGIANE SILVA SILVEIRA (REU)

DINÁ FERREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000040-33.2020.8.11.0017. 

AUTOR(A): ELISANGELA MENDES OLIVEIRA REU: DINÁ FERREIRA DA 

SILVA, CECILIO BENICIO DA SILVA NETO, WANESSA SIGIANE SILVA 

SILVEIRA, ANDRESSA MARRAIRA LUZ DA SILVA Vistos. Trata-se de 

“Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem c/c Retificação 

de Certidão de Óbito” ajuizada por ELISANGELA MENDES OLIVEIRA, em 

face de DINÁ FERREIRA DA SILVA e OUTROS, todos qualificados nos 

autos. Preliminarmente, pugna a Requerente pela concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita ou recolhimento das custas ao 

final. Pois bem. Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em 

tese, é medida que se impõe exigir a declaração de pobreza e a efetiva 

comprovação da insuficiência financeira, o que, no caso destes autos, 

não se verifica qualquer documento que se preste a tal prova. A 

requerente não trouxe qualquer documento comprobatório de que não 

possua condições de arcar com as custas processuais, pelo contrário, 

conforme se denota dos autos, a mesma alega ter convivido em união 

estável com o de cujus desde o ano de 2005, exercendo este a profissão 

de médico neste município de São Félix do Araguaia – MT. Além do mais, 

declara a autora ser profissional autônoma, o que demonstra, em tese, ter 

condições de arcar com as custas processuais. O artigo 5.º, LXXIV, da 

CF é claro em dizer que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ora, somente 

em casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não 

bastando o simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, efetiva 

comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento das 

custas processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 – CGJ. Assim, atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF 

e artigo 99, parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três últimas declarações 

de imposto de renda e outros documentos que sejam úteis e hábeis para 

comprovação da necessidade da Assistência Judiciária Gratuita. Ou, 

ainda, se preferir, recolha as taxas e custas processuais, conforme valor 

legal atribuído à causa, no mesmo prazo mencionado, sob pena de 

cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do processo 

sem resolução de mérito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. São Félix 

do Araguaia/MT, 24 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000087-07.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA GONCALVES DE ARAUJO BORGES OAB - 825.893.211-04 

(REPRESENTANTE)

LEONARDO BATISTA RABELO OAB - GO29110 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERMIVAL NUNES SOARES (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000087-07.2020.8.11.0017. 

REPRESENTANTE: ANDREIA GONCALVES DE ARAUJO BORGES REU: 

DERMIVAL NUNES SOARES Vistos. Trata-se de “Ação de Locupletamento 

Indevido” ajuizada por ANDREIA GONÇALVES DE ARAÚJO BORGES, em 

face de DERMIVAL NUNES SOARES, ambos qualificados nos autos. 

Preliminarmente, pugna a Requerente pela concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita ou recolhimento das custas ao final. Pois 

bem. Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é 

medida que se impõe exigir a declaração de pobreza e a efetiva 

comprovação da insuficiência financeira, o que, no caso destes autos, 

não se verifica qualquer documento que se preste a tal prova. A 

requerente não trouxe qualquer documento comprobatório de que não 

possua condições de arcar com as custas processuais, pelo contrário, 

conforme se denota dos autos, exerce a função de biomédica, o que 

demonstra, em tese, ter condições de arcar com as custas processuais. 

O artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Ora, somente em casos excepcionais deve ser deferido o 

benefício pleiteado, não bastando o simples pedido esposado na inicial, 

exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições econômicas 

para o pagamento das custas processuais, conforme as prescrições do 

PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ. Assim, atendendo ao disposto no artigo 

5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três 

últimas declarações de imposto de renda e outros documentos que sejam 

úteis e hábeis para comprovação da necessidade da Assistência 

Judiciária Gratuita. Ou, ainda, se preferir, recolha as taxas e custas 

processuais, conforme valor legal atribuído à causa, no mesmo prazo 

mencionado, sob pena de cancelamento da distribuição e, 

consequentemente, extinção do processo sem resolução de mérito. No 

mesmo prazo supra-assinalado, deverá a autora juntar aos autos o 

instrumento procuratório que confere poderes ao advogado, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. São Félix 

do Araguaia/MT, 24 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000380-11.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ROSAURA LUZ OLIVEIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000380-11.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): ROSAURA LUZ OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Decisão saneadora. Vistos em regime de 

teletrabalho, etc. Trata-se de ação previdenciária para a concessão de 

Aposentadoria Rural por Idade proposta por ROSAURA LUZ OLIVEIRA. A 

Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. O processo está em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Assim, não 

havendo preliminares ou outras questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. 

Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91. Considerando que houve o requerimento de produção de prova 

oral na inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 06/10/2020 (seis de Outubro de dois mil e vinte) as 13:00hrs 

(MT). Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na 

audiência. Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade 

com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, 

cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada. Intime-se a Autarquia 

requerida. Cumpra-se. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 23 de 

Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000548-13.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000548-13.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): JOAO BATISTA PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Decisão saneadora. Vistos em regime de 

teletrabalho, etc. Trata-se de ação previdenciária para a concessão de 

Aposentadoria Rural por Idade proposta por JOAO BATISTA PEREIRA. A 

Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. O processo está em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Assim, não 

havendo preliminares ou outras questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. 

Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91. Considerando que houve o requerimento de produção de prova 

oral na inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 06/10/2020 (seis de Outubro de dois mil e vinte) as 13:40hrs 

(MT). Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na 

audiência. Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade 

com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, 

cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada. Intime-se a Autarquia 

requerida. Cumpra-se. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 23 de 

Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000305-69.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MISTINELO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000305-69.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): MARCOS MISTINELO SANTANA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Decisão saneadora. Vistos em regime de 

teletrabalho, etc. Trata-se de ação previdenciária para a concessão de 

Aposentadoria Rural por Idade proposta por MARCOS MISTINELO 

SANTANA. A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não 

comprovou os requisitos legais para concessão do benefício. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. O processo está 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Assim, não havendo preliminares ou outras questões prejudiciais de 

mérito, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo 

exercício de atividade rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do 

artigo 142 da Lei 8.213/91. Considerando que houve o requerimento de 

produção de prova oral na inicial e contestação, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/10/2020 (seis de Outubro de dois mil 

e vinte) as 14:20hrs (MT). Intime-se o causídico da parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que 

pretende ouvir na audiência. Deve ainda ser advertido para que proceda 

em conformidade com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de 

Processo Civil, cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada. Intime-se a 

Autarquia requerida. Cumpra-se. Às providências. São Félix do 

Araguaia/MT, 23 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000252-88.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CANTUARIO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CICERO PINTO OAB - SP124961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000252-88.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): MARIA DE FATIMA CANTUARIO SILVA REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Decisão saneadora. 

Vistos em regime de teletrabalho, etc. Trata-se de ação previdenciária 

para a concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por MARIA 

DE FÁTIMA CANTUÁRIO SILVA. A Autarquia requerida sustenta que a 

parte autora não comprovou os requisitos legais para concessão do 

benefício. A parte autora apresentou impugnação à contestação. Pois 

bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 
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de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Assim, não havendo preliminares ou outras questões 

prejudiciais de mérito, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do 

Código de Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação 

do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo 

exercício de atividade rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do 

artigo 142 da Lei 8.213/91. Considerando que houve o requerimento de 

produção de prova oral na inicial e contestação, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/10/2020 (seis de Outubro de dois mil 

e vinte) as 15:00hrs (MT). Intime-se o causídico da parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que 

pretende ouvir na audiência. Deve ainda ser advertido para que proceda 

em conformidade com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de 

Processo Civil, cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada. Intime-se a 

Autarquia requerida. Cumpra-se. Às providências. São Félix do 

Araguaia/MT, 23 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000254-58.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE UILSON PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CICERO PINTO OAB - SP124961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000254-58.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): JOSE UILSON PEREIRA DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Decisão saneadora. Vistos em 

regime de teletrabalho, etc. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por JOSE UILSON 

PEREIRA DOS SANTOS. A Autarquia requerida sustenta que a parte 

autora não comprovou os requisitos legais para concessão do benefício. 

A parte autora não apresentou impugnação, conforme certificado em ID 

nº. 2389450. Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Assim, não 

havendo preliminares ou outras questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. 

Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91. Considerando que houve o requerimento de produção de prova 

oral na inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 06/10/2020 (seis de Outubro de dois mil e vinte) as 15:40hrs 

(MT). Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na 

audiência. Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade 

com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, 

cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada. Intime-se a Autarquia 

requerida. Cumpra-se. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 23 de 

Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000049-29.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS (TESTEMUNHA)

MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS (TESTEMUNHA)

SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA (TESTEMUNHA)

MARIA JOANA GOMES BISPO (AUTOR(A))

RAIMUNDO NONATO PEREIRA ARAUJO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000049-29.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): MARIA JOANA GOMES BISPO TESTEMUNHA: RAIMUNDO 

NONATO PEREIRA ARAUJO, MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS, 

MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS, SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Considerando que a solenidade aprazada para a data de 01/04/2020 não 

se realizou em virtude da suspensão do expediente forense, regulado pela 

Portaria conjunta 249/2020, REDESIGNO a aludida oralidade para o dia 06 

de Outubro de 2020, às 18h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar a intimação da Requerida para o 

ato, com a antecedência necessária. Advirto ao advogado da requerente 

para que proceda em conformidade com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º 

do Código de Processo Civil, cabendo-lhe informar ou intimar as 

testemunhas por ela arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada. Intime-se a Autarquia Requerida e a parte autora 

pessoalmente. Às providências São Félix do Araguaia - MT, 23 de Abril de 

2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000395-77.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ALONCO RODRIGUES LOPES (TESTEMUNHA)

TELMA ALENCAR DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000395-77.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): TELMA ALENCAR DE SOUSA TESTEMUNHA: ALONCO 

RODRIGUES LOPES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Considerando que a solenidade aprazada para a data de 

01/04/2020 não se realizou em virtude da suspensão do expediente 

forense, regulado pela Portaria conjunta 249/2020, REDESIGNO a aludida 

oralidade para o dia 06 de Outubro de 2020, às 17h40min. (Horário Oficial 

do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar a intimação da 

Requerida para o ato, com a antecedência necessária. Advirto ao 

advogado da requerente para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ela arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada. Intime-se a Autarquia Requerida e a parte 

autora pessoalmente. Às providências São Félix do Araguaia - MT, 23 de 

Abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000704-98.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

OZALDINA RIBEIRO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 

(ADVOGADO(A))

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000704-98.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): OZALDINA RIBEIRO MARTINS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Decisão saneadora. Vistos em 

regime de teletrabalho, etc. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por OZALDINA 

RIBEIRO MARTINS. A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não 

comprovou os requisitos legais para concessão do benefício. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. O processo está 
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em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Assim, não havendo preliminares ou outras questões prejudiciais de 

mérito, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo 

exercício de atividade rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do 

artigo 142 da Lei 8.213/91. Considerando que houve o requerimento de 

produção de prova oral na inicial e contestação, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/10/2020 (seis de Outubro de dois mil 

e vinte) as 17:00hrs (MT). Intime-se o causídico da parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que 

pretende ouvir na audiência. Deve ainda ser advertido para que proceda 

em conformidade com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de 

Processo Civil, cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada. Intime-se a 

Autarquia requerida. Cumpra-se. Às providências. São Félix do 

Araguaia/MT, 23 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000409-61.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA CRUZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000409-61.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): MARIA LUIZA CRUZ DE SOUZA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Decisão saneadora. Vistos em 

regime de teletrabalho, etc. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por MARIA LUIZA 

CRUZ DE SOUZA. A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não 

comprovou os requisitos legais para concessão do benefício. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. O processo está 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Assim, não havendo preliminares ou outras questões prejudiciais de 

mérito, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo 

exercício de atividade rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do 

artigo 142 da Lei 8.213/91. Considerando que houve o requerimento de 

produção de prova oral na inicial e contestação, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/10/2020 (seis de Outubro de dois mil 

e vinte) as 16:20hrs (MT). Intime-se o causídico da parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que 

pretende ouvir na audiência. Deve ainda ser advertido para que proceda 

em conformidade com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de 

Processo Civil, cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada. Intime-se a 

Autarquia requerida. Cumpra-se. Às providências. São Félix do 

Araguaia/MT, 23 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000244-77.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE OAB - MT0020220A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000244-77.2020.8.11.0017. 

EXEQUENTE: GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE EXECUTADO: 

EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR Vistos, etc. Recebo a inicial eis 

que presentes os requisitos necessários. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita. De fato, a concessão do benefício da justiça 

gratuita ao defensor dativo serve para demonstrar um grande senso de 

justiça, vez que o Advogado trabalha gratuitamente sem uma perspectiva 

de recebimento dos honorários e, ainda, tem que conviver com o descaso 

do governo em relação aos pedidos administrativos de pagamento. E, por 

fim, apenas demandam judicialmente o Estado quando não lhes resta 

alternativa. Some-se a isso o fato dos honorários ter natureza de crédito 

alimentar. Cite-se o Executado para que, querendo, e no prazo de 30 

(trinta) dias, oponha Embargos, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, na 

data da assinatura digital. . Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000890-24.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CONNAN COMERCIO NACIONAL DE NUTRICAO ANIMAL LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PORTO LAUAND OAB - SP126258 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANCIO PEREIRA BARBOSA FILHO (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000890-24.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): CONNAN COMERCIO NACIONAL DE NUTRICAO ANIMAL LTDA. 

REU: CONSTANCIO PEREIRA BARBOSA FILHO Vistos. Recebo a inicial eis 

que presentes os requisitos autorizadores. Tendo em vista a instalação do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca e 

analisando o objeto e a fase processual dos presentes autos, nos termos 

do artigo 3º, § 2º, do CPC, que consagra o princípio de promoção pelo 

Estado da solução por autocomposição, bem como amparo na Resolução 

125/2010 do CNJ, remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de 

convidar às partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão 

de mediação a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, para oportunizar 

lhes a conciliação. Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário para a 

realização da Sessão de Mediação, inclusive expedindo Carta Precatória 

para o convite das partes, se necessário. Cite-se e intimem-se, devendo a 

parte requerida esclarecer, no prazo de 10 dias, sobre eventual 

desinteresse na tentativa de conciliação. Restando infrutífera a tentativa 

de conciliação, dê-se vida ao comando do art. 335 do NCPC, devendo a 

parte requerida apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias da 

realização da audiência ora designada, sob pena de, não o fazendo, ser 

considerada revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. Após, intime-se a parte autora para que no prazo 

de quinze dias úteis apresente manifestação. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. São Félix do Araguaia - MT, na 

data da assinatura digital. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000298-43.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

D. T. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000298-43.2020.8.11.0017. 

AUTOR(A): D. T. D. O. REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária 

que visa a concessão de Auxílio Reclusão Rural, proposta por 

DHAMARYS TAVARES DE OLIVEIRA, menor impúbere, neste ato 
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representada por sua genitora Janaína Araújo de Oliveira, em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, todos devidamente qualificados 

nos autos. Consta na exordial que a requerente atualmente reside no 

Assentamento Canabrava, na cidade de Canabrava do Norte, conforme 

alegado na petição inicial e comprovante de endereço em ID n° 31490327 – 

fls. 06. É o sucinto relatório. Fundamento e Decido. Pelo que se denota dos 

autos, a autora tem como domicílio município que não integra esta 

Comarca. Em que pese a ação tenha sido ajuizada na 2ª Vara Cível da 

Comarca de São Félix do Araguaia/MT, o foro de domicílio da autora é o 

município de Canabrava do Norte/MT, pertencente à Comarca de Porto 

Alegre do Norte/MT. Consoante o disposto no artigo 109, §3°, da 

Constituição Federal, as causas em que forem partes instituição de 

previdência social e segurado serão processadas e julgadas na justiça 

estadual, no foro do domicílio do segurado ou beneficiário, sempre que a 

comarca não seja sede de vara do juízo federal. A competência da Justiça 

Federal para julgamento das ações previdenciárias é absoluta e 

constitucionalmente fixada, sendo exceção a regra da competência 

delegada à Justiça Estadual. Logo, o segurado ou beneficiário, cujo 

domicílio não seja sede de Vara Federal, deverá ajuizá-la perante o Juízo 

Estadual da Comarca de seu domicílio, no Juízo Federal com jurisdição 

sobre o seu domicílio ou, ainda, perante Varas Federais da capital do 

Estado. Não cabe ao segurado ou beneficiário a seu bel prazer escolher a 

comarca onde irá propor ação, pois é vedado o ajuizamento perante Juízo 

diverso daquele constitucionalmente previsto. Tendo em vista que o 

domicílio da autora é o município de Canabrava do Norte - MT, que não 

dispõe de Vara do Juízo Federal, a presente ação previdenciária deveria 

ter sido ajuizada no Juízo Estadual daquela Comarca. Ademais, não há 

falar em aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis, uma vez que 

se trata de regra de competência absoluta. Assim, não tendo a autora 

domicílio na mesma Comarca onde ajuizada a presente ação 

previdenciária, impõe-se o reconhecimento da incompetência delegada 

deste Juízo. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar 

e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo 

Estadual da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, observada as 

anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. São Félix do Araguaia/MT, 24 de abril de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000844-35.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONISCLEY SOUSA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000844-35.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

RONISCLEY SOUSA MARQUES Vistos, etc. I - A Lei nº 13.043 publicada 

em 13 de novembro de 2014, em seu artigo 101, alterou o Decreto-Lei no 

911, de 1o de outubro de 1969, realizando mudanças consideráveis no 

procedimento aplicado as obrigações contratuais garantidas mediante 

alienação judiciária, as quais este Juízo passa a aplicar. O artigo 3º do 

Decreto-Lei no 911/1969 passa a vigorar com o seguinte texto: “O 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário”. O § 2º do artigo 2º do mesmo Decreto-lei 

citado no artigo supra e também alterado pela nova lei, preceitua que "A 

mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá 

ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário”. Verifica-se de tais dispositivos que em ação de busca e 

apreensão de bem alienado fiduciariamente, não obstante decorrer a mora 

do simples vencimento do prazo para o pagamento, a concessão da 

medida liminar pressupõe a prévia notificação do devedor, que a partir de 

agora poderá ser efetuada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário, ora Fiduciante. Porém, como o próprio §2º do artigo 2º 

do Decreto menciona, ainda que o recebimento da notificação tenha 

ocorrido por pessoa diversa do destinatário esta seria considerada como 

válida para fins de constituição em mora do devedor. No caso dos autos, o 

protesto do título ficou demonstrado pelos documentos juntados aos autos 

(ID n° 26562816, atingindo o seu objetivo, qual seja, a comprovação da 

mora. Portanto, plenamente válida, o que leva ao acolhimento da liminar 

postulada. Em razão do exposto, e considerando que a mora do requerido 

encontra-se devidamente comprovada, DEFIRO a liminar requerida. II - 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, advertindo o Sr. Oficial de 

Justiça de que no auto de busca e apreensão deverá constar o nome e o 

CPF da pessoa que ficará como fiel depositário. III - Proceda-se a restrição 

judicial na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM, referente ao veículo objeto da lide, através do Sistema 

RENAJUD, nos termos do §9°, art. 3° do Decreto-Lei no 911/1969. IV - 

Desde já fica a parte autora advertida de que não poderá alienar o bem 

objeto da lide até 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, a partir de 

quando consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem ao patrimônio do credor fiduciário, nos termos do disposto nos §§ 1° e 

2°, do art. 3°, Decreto-Lei no 911/1969. V - Pois bem, efetivada a medida, 

no prazo de 05 dias após o cumprimento da medida de busca e 

apreensão, poderá o devedor Fiduciante purgar a mora, com o pagamento 

das prestações vencidas e inadimplidas, com os acréscimos contratuais, 

bem como as vincendas (quitando o contrato), custas processuais e 

honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor devido 

atualizado da causa, para fins de purgação de mora (Art. 85, NCPC). Findo 

o prazo de 05 dias, a propriedade e posse plena e exclusiva do bem se 

consolidarão ao patrimônio do credor fiduciário. VI – Considerando o 

comparecimento espontâneo do Requerido nos autos, apresentando peça 

contestatória ao feito em ID n° 56851938, entendo por bem, a fim de se 

evitar quaisquer nulidades posteriores, determinar nova citação da parte 

ré, pessoalmente, considerando que não fora juntado instrumento 

procuratório nos autos, para apresentação de ratificação/retificação da 

contestação já apresentada, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntando aos autos o instrumento procuratório devido, sob pena de ser 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). VII – Faça constar do mandado 

que o devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos sob 

pena de aplicação de multa diária. VIII - Autorizo o Senhor Oficial de 

Justiça a proceder, em sendo necessário, de acordo com o que prevê o 

artigo 212, §2° do Código Processo Civil e requisitar reforço policial, 

arrombamento. Intime-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências. São Félix do Araguaia – MT, 24 de abril de 

2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000293-21.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SILAS TEIXEIRA DE ARTIBALE (EMBARGANTE)

MARIA ELISA SIMOES ARTIBALE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELA SIMOES ARTIBALE FARIA OAB - SP345174 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES GUILHERME QUEIROZ (EMBARGADO)

JOSE CARLOS ADORNO DE SOUSA (EMBARGADO)

JOSÉ AYRES SOBRINHO (EMBARGADO)

PAULO RODRIGUES MATOS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000293-21.2020.8.11.0017. 

EMBARGANTE: PAULO SILAS TEIXEIRA DE ARTIBALE, MARIA ELISA 

SIMOES ARTIBALE EMBARGADO: EURIPEDES GUILHERME QUEIROZ, JOSE 

CARLOS ADORNO DE SOUSA, JOSÉ AYRES SOBRINHO, PAULO 

RODRIGUES MATOS Vistos. Trata-se de Embargos de Terceiro 

distribuídos em apenso aos autos de n° 1421-06.2014.811.0017 – cód. 

40859, ajuizado por Paulo Silas Teixeira de Artibale e Maria Elisa Simões 

Artibale. Tramitando estes autos no sistema eletrônico – PJE e àqueles na 

modalidade física (Sistema APOLO), regulamentou-se tal questão por meio 
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da Resolução do TJMT/TP n° 03/2018, determinando-se a continuidade da 

tramitação dos processos físicos, devendo, ainda, serem protocolados na 

modalidade física os incidentes processuais e ações conexas, ainda que 

distribuídos posteriormente a data de implantação do sistema. Dessa 

forma, Determino o arquivamento dos presentes autos, com o 

cancelamento da distribuição, por ser medida que se reclama. Em seguida, 

adote o requerente, as providências que se fizerem necessárias, parra 

correta distribuição na forma física, conforme §2º, do art. 13 da Resolução 

n. 03/2018 – PRES do TJMT, apensando esta demanda aos autos de cód. 

40859. Intimem-se. Às providências. São Félix do Araguaia – MT, 24 de 

abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000173-75.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PIZZATTO (REQUERENTE)

ROSALINA DA SILVA PIZZATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000173-75.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: CARLOS PIZZATTO, ROSALINA DA SILVA PIZZATTO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos. Observa-se que a parte autora 

não juntou aos autos o comprovante do recolhimento das custas judiciais. 

Dessa forma, nos termos do artigo 290 do CPC, DETERMINO que os 

Requerentes regularizem tal vício, apresentando comprovante do 

recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Às providências. S FÉLIX 

ARAGUAIA, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000079-64.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

TICIANA FRANCA RODRIGUES BENEZ (IMPETRANTE)

ANDRE FRANCA RODRIGUES (IMPETRANTE)

AGROPECUARIA SANTO ANTONIO DO XINGU LTDA (IMPETRANTE)

GILBERTO FRANCA RODRIGUES (IMPETRANTE)

JUCARA DE CASTRO FRANCA RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ OAB - SP209895 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)

Procuradoria Municipal de São Félix do Araguaia (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000079-64.2019.8.11.0017. 

IMPETRANTE: AGROPECUARIA SANTO ANTONIO DO XINGU LTDA, ANDRE 

FRANCA RODRIGUES, GILBERTO FRANCA RODRIGUES, JUCARA DE 

CASTRO FRANCA RODRIGUES, TICIANA FRANCA RODRIGUES BENEZ 

IMPETRADO: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA, PROCURADORIA 

MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Vistos. Agropecuária Santo 

Antonio do Xingú LTDA e Outros ajuizaram remédio constitucional 

(Mandado de Segurança) em face de suposto ato ilegal praticado pela 

Prefeita Municipal de São Félix do Araguaia/MT, Sra. Janailza Taveira Leite, 

todos qualificados nos autos. Aduzem os Impetrantes que são sócios de 

sociedade empresária de responsabilidade limitada, os quais vieram a 

promover o aumento do capital social da empresa de Holding Familiar, por 

meio da integralização de bem imóvel ao seu patrimônio, registrado no CRI 

de São Félix do Araguaia – MT sob a matrícula n° 17752. Diante da 

integralização do patrimônio, os Impetrantes sustentam estarem imunes da 

incidência do ITBI, com fulcro no art. 156, §2°, I da CRFB/88. Contudo, a 

autoridade coatora reconheceu a imunidade apenas parcialmente, 

ressalvando a incidência do imposto sobre os valores que excedessem ao 

valor integralizado ao patrimônio da empresa. Nesse contexto, os 

Impetrantes discordam da decisão tomada pela autoridade coatora, 

sustentando que teriam se utilizado da faculdade legal prevista no art. 23 

da Lei Federal n° 9.249/95, a qual confere o direito a transferência de 

bens imóveis para o capital de pessoas jurídicas, utilizando-se o valor 

constante da declaração do imposto de renda da pessoa física. 

Inicialmente, determinou o Juízo a emenda à exordial, a fim de regularizar a 

ausência de representação processual dos impetrantes (ID n° 19064862), 

a qual foi devidamente cumprida em ID n° 19243261. O Juízo indeferira a 

liminar requestada, ante a ausência de probabilidade do direito, conforme 

decisão de ID n° 20101555. Os autores informam que interpuseram 

Agravo de Instrumento (ID n° 20649596), bem como que juntaram 

declaração do imposto de renda posterior a juntada inicialmente (exercício 

de 2018), pugnando a reforma da decisão interlocutória, posto que o valor 

integralizado corresponde ao mesmo constante na declaração do imposto 

de renda do exercício de 2018. O Ministério Público informou não ter 

interesse na causa (ID n° 24052629). O Município de São Félix do 

Araguaia requereu o ingresso no feito, apresentando manifestação em ID 

n° 24921285, sustentando a inadequação da via eleita do presente 

remédio constitucional, ante a ausência de prova pré-constituída, bem 

como pela não ocorrência da imunidade prevista no art. 156, §2°, II da 

CRFB/88 quando o bem é avaliado em montante superior ao das cotas em 

que se pretende integralizar. Os impetrantes requereram nos autos o 

depósito do montante integral do imposto cobrado (RS 40.108,23), a fim de 

suspender a exigibilidade do crédito tributário (ID n° 29108121). Vieram-me 

os autos conclusos. É a síntese do Relatório. DECIDO. A presente ação 

mandamental visa tutelar possível direito líquido e certo dos Impetrantes, 

sustentando a não incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens 

Imóveis (ITBI) no presente caso, por tratar-se de operação de 

integralização de capital social, com fulcro no art. 156, §2°, I da CRFB/88, 

optando estes por utilizar o valor constante na declaração do imposto de 

renda, nos moldes da Lei Federal n° 9.249/95. A Constituição Federal em 

seu artigo 5°, inciso LXIX, estabelece que "conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Público”. Por sua vez, o artigo 1º da Lei n.º 

12.016/2009 prevê que o referido remédio é cabível sempre que 

ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo 

receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e 

qualquer que seja sua função. A segurança não deve ser concedida. O 

Município reconhecera que, de fato, os Impetrantes fazem jus a imunidade 

do ITBI quando da integralização do imóvel ao patrimônio da empresa, 

vindo a cobrar apenas o valor sobre a diferença do montante efetivamente 

integralizado e o objeto da avaliação do imóvel, sendo neste ponto o objeto 

central destes autos. Verifica-se que os Impetrantes alegam estarem 

amparados na legislação federal, no qual lhes é facultado integralizar 

patrimônio pelo valor constante na declaração de bens, conforme art. 23 

da Lei Federal n° 9.249/95. Contudo, em que pese os fundamentos 

ventilados na decisão que indeferira a tutela liminar, este Juízo, melhor 

analisando o caso, vislumbra a não aplicação desta legislação no contexto 

dos presentes autos, por tratar-se de legislação específica ao Imposto de 

Renda, quando o presente caso trata-se do Imposto sobre a Transmissão 

de Bens Imóveis, o qual possui legislação diferenciada, nada interferindo 

aquela no cálculo do tributo ora em debate. Ou seja, a possibilidade de 

transferência à pessoa jurídica, a título de integralização de capital social, 

utilizando-se o valor constante da declaração do Imposto de Renda, será 

permitida de modo a não incidir este imposto (IR). Contudo, deverá a parte 

que integralizou o bem atentar-se ao ITBI, imposto a ser recolhido em 

razão da transferência da propriedade, utilizando-se, nesse âmbito, o que 

disciplina o art. 156 da CRFB/88. Pois bem. Não incide ITBI quando a 

propriedade do imóvel ingressa para a pessoa jurídica para a 

integralização do capital social ou quando o imóvel é transmitido por motivo 

de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, como 

ocorre no presente caso. A intenção do Constituinte ao conceder a 

imunidade do ITBI (art. 156, inciso II, § 2º, inciso I, da CF) foi estimular as 

atividades empresariais e, assim, proporcionar o crescimento 

econômico-financeiro das pessoas jurídicas que não tem como 

atividade-fim a realização de negócios imobiliários. Contudo, o reclamo 

deduzido não comporta acolhimento. Isto porque, conforme se constata da 

detida análise dos autos, inexiste, tanto o direito aventado pelos 
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impetrantes, quanto a prática, por parte da Autoridade impetrada - a qual, 

embasada no criterioso Parecer do Procurador Jurídico Municipal (Dr. 

Danilo Schembek Souza – ID n° 17946567), deferiu a imunidade em relação 

ao ITBI, restrita ao valor do capital subscrito - de qualquer ato abusivo ou 

contrário à legislação vigente, requisitos imprescindíveis a concessão da 

ordem mandamental (“ex vi” art. 5º., inciso LXIX da CF). Vejamos. A 

respeito da imunidade tributária discutida nos autos, o artigo 156, § 2º, 

inciso I da Constituição Federal estabelece que “não incide sobre a 

transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa 

jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou 

direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa 

jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente 

for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis 

ou arrendamento mercantil;” No mesmo sentido, é o teor do artigo 36 do 

Código Tributário Nacional, que dispõe: “Ressalvado o disposto no artigo 

seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direito 

referidos no artigo anterior: I- quando efetuada para sua incorporação ao 

patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito.” 

Com efeito, em que pese o evidente intuito da aludida norma constitucional 

de estimular a atividade empresarial, a imunidade tributária pretendida não 

pode ser estendida ao valor do imóvel que excede à importância 

efetivamente integralizada ao capital social da empresa impetrante, posto 

que o valor que excede o capital subscrito, trata-se, na verdade, de 

transferência de patrimônio, fato gerador do ITBI, devendo, portanto, 

eventual diferença apurada ser sim tributada nos critérios adotados pelo 

Município. Em que pese restar pendente a análise da questão sobre a 

incidência do ITBI nesses casos pelo Supremo Tribunal Federal (RE 

796.376 – Repercussão Geral), têm-se que os Tribunais de Justiça têm 

adotado o entendimento do cabimento da incidência. Nesse sentido, 

colaciono julgados do e. TJSP e TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL – Ação 

Declaratória – ITBI – Preliminar de intempestividade do apelo afastada – 

Integralização de bens imóveis dos sócios ao capital social da empresa – 

Interpretação teleológica e sistemática da imunidade tributária constante do 

art. 156, §2º, inciso I, da CF – Cabimento da incidência do imposto sobre a 

diferença entre o valor integralizado ao capital social da empresa e o valor 

venal do imóvel ou o valor da transação, o que for maior – Sentença 

mantida – Sucumbência recursal – Recurso não provido. (TJSP; Apelação 

Cível 1030036-86.2016.8.26.0506; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; 

Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2ª 

Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de 

Registro: 03/03/2019) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI 

(IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A 

ELES RELATIVOS). PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL 

SOCIAL. BENS IMÓVEIS. PATRIMÔNIO PESSOAL DO TITULAR DAS 

QUOTAS. COBRANÇA DO TRIBUTÓ EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS QUE 

ULTRAPASSAM O NECESSÁRIO PARA A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL 

SOCIAL. POSSIBILIDADE. 1. O ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens 

Imóveis e de Direitos a eles relativos), da competência dos Municípios, 

está disposto no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, o qual prevê que 

não incidirá ?sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao 

patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a 

transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão 

ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade 

preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou 

direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil?. (...) 5. 

Reconhece-se a legalidade da cobrança do Imposto pelo Fisco em relação 

aos imóveis que ultrapassaram o necessário para integralização do capital 

social, considerando o valor venal dos bens, e não o valor histórico 

constante da declaração de imposto de renda. 6. Recurso conhecido e 

d e s p r o v i d o .  ( T J - D F  0 7 0 9 8 7 8 5 2 2 0 1 8 8 0 7 0 0 1 8  D F 

0709878-52.2018.8.07.0018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 31/07/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 05/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, 

caso fosse declarada a imunidade tributária de forma ampla e irrestrita 

como pretendido pelos impetrantes, de modo a incidir sobre o valor total do 

imóvel, e não apenas sobre o valor correspondente ao capital 

integralizado, estar-se-ia viabilizando a ocorrência de verdadeira fraude 

ao Fisco, o que é inadmissível e com o que o Poder Judiciário não pode 

compactuar. Portanto, correto o entendimento externado pela d. 

Autoridade Impetrada em determinar a incidência do ITBI sobre o valor da 

diferença apurada, segundo os critérios adotados pela Fazenda Municipal. 

Portanto, de tudo que aqui se abordou frente à legislação vigente, a 

conclusão que se extrai é de que, por parte da Autoridade impetrada, ao 

proferir a decisão atacada, deferindo a imunidade de ITBI, restrita ao valor 

do capital subscrito, nos termos do parecer emanado pelo Procurador 

Jurídico Municipal, inexistiu qualquer ato abusivo, contrário à legislação 

vigente ou ofensivo a direito liquido e certo, requisitos imprescindíveis a 

concessão da ordem mandamental (“ex vi” art. 5º., inciso LXIX da CF), o 

que, de sua vez, impõe a rejeição do pleito inaugural. Ante o exposto, 

ausente o direito líquido e certo, com fundamento na Lei 12.016/2009, 

DENEGO a ordem pretendida, julgando improcedente o pedido de 

segurança contido na inicial. Expeça-se incontinenti o necessário para o 

cumprimento da presente sentença. Consoante o entendimento do STJ 

quanto a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, produzindo 

efeitos apenas quando autorizado pelo Juízo, na ação cabível (não sendo 

o caso do remédio constitucional), e considerando que a parte Impetrante 

efetuou nos autos o depósito do montante devido a título do ITBI, defiro o 

levantamento dos valores depositados no documento de ID n° 29108123. 

Assim, expeça-se alvará de transferência eletrônica para a conta a ser 

informada pelos impetrantes nos autos. Não obstante, a Constituição 

Federal preveja a gratuidade apenas das ações de habeas corpus e 

habeas data de modo expresso (art. 5º, LXXVII), a Constituição do Estado 

de Mato Grosso acrescenta a figura do mandado de segurança, nos 

seguintes termos: “Art. 10. (...) XXII – a gratuidade das ações de 

habeas-corpus, habeas-data, mandado de segurança e ação popular, 

além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei;” 

(grifei). Assim, deixo de emitir juízo condenatório quanto as custas e 

despesas processuais. De igual norte, deixo de emitir juízo de condenação 

no que tange aos honorários advocatícios, com fulcro nas Súmulas 512 e 

105, respectivamente, do STF e do STJ. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. São Félix do 

Araguaia - MT, 24 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza 

de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000338-90.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR ALVES FEITOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA OAB - MT24860/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000338-90.2019.8.11.0039. AUTOR(A): CLAUDECIR ALVES FEITOSA 

REU: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS 1. Vistos. 2. 

Trata-se de Ação Declaratória c/c Ação de Cobrança proposta por 

Claudecir Alves Feitosa em face de Município de São José dos Quatro 

Marcos, ambos devidamente qualificados nos autos. 3. Devidamente 

citada a parte a requerida, apresentou sua contestação em ID, 26639677, 

bem como fora impugnada pela parte autora em ID. 28736174. 4. Deste 

modo, intimem-se as partes para manifestação, especificando as provas 

que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Após, 

conclusos para deliberações. 6. Cumpra-se, expedindo o necessário. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 24 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000338-90.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR ALVES FEITOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA OAB - MT24860/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000338-90.2019.8.11.0039. AUTOR(A): CLAUDECIR ALVES FEITOSA 

REU: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS 1. Vistos. 2. 

Trata-se de Ação Declaratória c/c Ação de Cobrança proposta por 

Claudecir Alves Feitosa em face de Município de São José dos Quatro 

Marcos, ambos devidamente qualificados nos autos. 3. Devidamente 

citada a parte a requerida, apresentou sua contestação em ID, 26639677, 

bem como fora impugnada pela parte autora em ID. 28736174. 4. Deste 

modo, intimem-se as partes para manifestação, especificando as provas 

que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Após, 

conclusos para deliberações. 6. Cumpra-se, expedindo o necessário. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 24 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000391-37.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PAULO DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Cruzeiro do Sul (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000391-37.2020.8.11.0039. AUTOR(A): APARECIDA PAULO DE QUEIROZ 

REU: BANCO CRUZEIRO DO SUL 1. Vistos. 2. Para comprovar sua 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, Código de Processo Civil, é necessário colacionar ao feito, 

declaração de hipossuficiência, comprovante de renda, endereço, bem 

como declaração de imposto de renda dos últimos dois exercícios ou 

recolher as custas iniciais. 3. Desta feita, DETERMINO que seja intimado o 

patrono da parte autora para o fim de emendar a inicial nos moldes acima 

delineados, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-se, na 

oportunidade, o autor, que o não cumprimento de tais determinações no 

prazo legal acarretará no indeferimento da petição inicial, conforme 

preceitua o art. 321, paragrafo único, do Código de Processo Civil. 4. 

Após, voltem os autos conclusos imediatamente. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 24 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000454-62.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO MARTINS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000454-62.2020.8.11.0039. AUTOR(A): ALOISIO MARTINS DA COSTA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. ALOISIO 

MARTINS DA COSTA, devidamente qualificado(a) na peça basilar, ajuíza 

Ação de procedimento comum em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, pleiteando a concessão do benefício de aposentadoria por 

idade rural. 2. Sustenta, em apertada síntese, que possui 62 (sessenta e 

dois) anos de idade e que durante toda a da sua vida exerceu atividade 

rural junto com a sua família em regime de economia familiar, cultivando 

lavoura para subsistência. 3. Requer que seja julgada totalmente 

procedente a presente ação para que seja condenada a parte requerida a 

fornecer o benefício de aposentadoria por idade rural em favor da parte 

autora. 4. Juntou os documentos (ID n. 31147003). 5. É o breve relato. 

Decido. 6. De proêmio, em que pese a nova sistemática trazida pelo Código 

de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.° 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. 7. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 8. Com relação ao pedido 

de tutela antecipada, INDEFIRO-O, porquanto não restou demonstrado o 

preenchimento dos requisitos legais (art. 300, do Código de Processo 

Civil). Com efeito, por ora, não está demonstrado “prima facie” o “fumus 

boni juris” do direito da parte autora recomendando-se aguardar o 

contraditório. Ademais, não se evidencia a plausibilidade do direito do 

requerente, ao menos nessa fase processual, bem como não está 

comprovada a existência de dano irreparável ou de difícil reparação. 9. 

Observe-se, outrossim, que para a concessão da tutela é essencial a 

existência de prova que não enfrente qualquer discussão, o que não é o 

caso dos autos. Na espécie, o direito, à luz do disposto no art. 300, do 

Código de Processo Civil, não está provado de forma irrefutável, havendo 

necessidade de melhor elucidação dos fatos. Logo, não se mostra cabível 

antecipar os efeitos da tutela de urgência, em especial por ser 

imprescindível garantir o direito do contraditório. Indefiro, pois o pedido, 

sendo certa a tutela, na forma do “art. 296, do Código de Processo Civil, 

poderá ser apreciada e modificada a qualquer tempo. [...]”. 10. CITE-SE o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizando-se perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3° c/c art. 183, caput e § 1° c/c art. 230 – para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único. 11. Apresentada a peça contestatória, dê-se vista 

dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 12. Por fim, defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao 

requerente, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil. 13. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 24 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001012-68.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CYRILO DE RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA MAIA VENDRAMINI OAB - MT23004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1001012-68.2019.8.11.0039. AUTOR(A): CLAUDIO CYRILO DE RESENDE 

REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS 1. Vistos. 2. Considerando o pleito retro, OFICIE-SE imediatamente ao 

Gerente Executivo do INSS para que proceda com a devida implantação do 

benefício concedido, no prazo de 10 (dez) dias, bem como junte aos autos 

a respectiva carta de concessão ou justifique nos autos o empecilho que 

esteja impossibilitando a devida implantação do benefício concedido nos 

autos, sob pena de incorrer em multa a ser arbitrada por este juízo. 3. No 

mais, DETERMINO o cumprimento integral da decisão 26842307. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de abril de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001495-78.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS NAVEGANTES ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FULANO DE TAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SAPEZAL VARA ÚNICA DE SAPEZAL Av. Pirambóia, 800, CENTRO, 

SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS PROCESSO n. 1001495-78.2019.8.11.0078 Valor da 

causa: R$ 2.237,00 ESPÉCIE: [Busca e Apreensão]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: JOSE DOS NAVEGANTES ALVES 

DE SOUSA Endereço: Rua das Orquídeas, 1735, próximo ao 

Supermercado Alfa, Jardim Ipê, SAPEZAL - MT - CEP: 78365-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FULANO DE TAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA 

INICIAL:"O Requerente ingressou com medida cautelar objetivando a busca 

e apreensão da motocicleta YAMAHA/YBR 125E, 2002/2002, cor roxa, 

Placa JZP4859, Renavam 00789527820, localização desconhecida. Isso 

porque, no ano 2002 firmou verbalmente contrato de compra e venda com 

pessoa que se comprometeu que ao final do financiamento, passaria esse 

veículo para seu nome e consequentemente arcaria com as despesas de 

transferência e eventuais taxas e impostos devidos. Por essa razão, 

requer a concessão da liminar para expedição de mandado de busca e 

apreensão do veículo em face de quem estiver na sua posse. Ao final, a 

procedência da demanda." DECISÃO: "(...)Com essas considerações e 

sem maiores digressões, INDEFIRO a cautelar requerida em caráter 

antecedente e determino a citação da parte requerida (art. 306 do CPC), 

por edital, para oferecer contestação em 05 (cinco) dias, indicando as 

provas que pretende produzir, sob pena de se presumirem aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora caso não seja 

contestada, conforme previsão do art. 307 do CPC. Por fim, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Cumpra-se." 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BARBARA 

SABIONI VALADARES TENROLLER, digitei. SAPEZAL, 23 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000169-49.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR BELLOTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA SENTENÇA 

PROLATADA NOS AUTOS E ANEXA A ESTE EXPEDIENTE.

Intimação Classe: CNJ-673 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTAJUDICIAL CONTRA 

A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000590-39.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DA SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA DECISÃO 

PROFERIDA NESTES AUTOS E VINCULADA A ESTE EXPEDIENTE.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 110475 Nr: 2351-93.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CORDEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/O

 DESPACHO

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da 

lide.

Por ocasião da manifestação supra, poderá a parte requerente se 

manifestar quanto ao teor da peça contestatória.

Após, vistas ao MPE.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93869 Nr: 2088-32.2016.811.0078

 AÇÃO: Insolvência Requerida pelo Credor->Insolvência Civil->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO QUINTANA FERNANDES, JANE TERESINHA 

ERDTMANN, CLETO WEBLER, ALMINO AFONSO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON JOSÉ SCHEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, VANILZE LEMES DA SILVA - OAB:19563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Nesse contexto, os embargos de declaração objetivam, exclusivamente, 

rever decisões que apresentam falhas ou vícios, como obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, a fim de garantir a harmonia lógica, 
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inteireza e a clareza da decisão embargada, não sendo meio hábil ao 

reexame do julgado, de modo que, não verificada qualquer das situações 

retromencionadas, a sua rejeição é medida que se impõe. Nesse sentido: 

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – 

REANÁLISE DE MATÉRIA - ERRO DE JULGAMENTO - RECURSO 

DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. Embargos de Declaração tem por 

objeto sanar omissão, obscuridade ou contradição verificados no referido 

acórdão embargado. A rediscussão de matéria não encontra amparo pela 

utilização de Embargos de Declaração." (TJMT - ED 16761/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017). Por fim, consoante dicção do 

artigo 1.025 do novo Diploma Processual Civil a mera oposição de 

embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria. 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do NCPC, REJEITO os 

Embargos de Declaração opostos pela parte requerida, mantendo-se 

incólume a sentença prolatada à ref. 33. Aguarde-se o prazo recursal e 

cumpra-se as demais deliberações da sentença. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000607-75.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCIR MEZZOMO (AUTOR)

MEZZOMO COMERCIO E MANUTENCAO EM BALANCAS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000607-75.2020.8.11.0078. AUTOR: 

LEOCIR MEZZOMO, MEZZOMO COMERCIO E MANUTENCAO EM 

BALANCAS LTDA - ME REU: ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL Analisando os autos, bem assim em consulta ao site 

do e. Tribunal de Justiça deste Estado, constata-se que, até a presente 

data, os embargantes não providenciaram o devido recolhimento das 

custas e taxas de distribuição do feito. Isso posto, nos termos dos artigos 

320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio 

do advogado, para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de realizar 

o pagamento das custas processuais. Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 

24 de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000615-52.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DAS NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000615-52.2020.8.11.0078. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: JOSE 

CARLOS DAS NEVES Analisando os autos, bem assim em consulta ao site 

do e. Tribunal de Justiça deste Estado, constata-se que, até a presente 

data, os embargantes não providenciaram o devido recolhimento das 

custas e taxas de distribuição do feito. Isso posto, nos termos dos artigos 

320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio 

do advogado, para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de realizar 

o pagamento das custas processuais. Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 

24 de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000218-90.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BENIZIO RODRIGUES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000218-90.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: FRANCISCO BENIZIO RODRIGUES SILVA BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, por 

intermédio de advogado constituído, ajuizou a presente AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO em face de FRANCISCO BENIZIO RODRIGUES SILVA, 

ambos qualificados, pleiteando liminarmente a busca e apreensão do 

seguinte bem: MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SAVEIRO CE CROSS G5 

1.6, CHASSI n. 9BWLB05U5CP010463, ANO DE FABRICAÇÃO 2011, 

MODELO 2012, COR BRANCA, PLACA NPD-7232. Argumenta a parte 

autora que, diante da aquisição do veículo mencionado, com objetivo de 

quitar o débito, pactuou com requerido contrato de financiamento, 

garantido por alienação fiduciária. Ocorre que a parte requerida 

encontra-se inadimplente desde 21.06.2019, importando o débito das 

parcelas em aberto no valor de R$ 21.196,68 (vinte e um mil, cento e 

noventa e seis reais e sessenta e oito centavos). Não obstante as 

tentativas amigáveis solicitando a devolução do bem em troca da quitação 

do débito, a requerente não obteve a satisfação do seu direito, não 

restando outra alternativa senão o ajuizamento da ação. Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 06/22. É o relato. Decido. Nos termos do art. 

300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que o requerente traz aos autos documentos 

que demonstram a probabilidade do direito deduzido, existindo prova da 

inadimplência (mora) da parte requerida por meio do instrumento de 

protesto de fl. 20. Encontra-se presente ainda o perigo grave justificador 

do deferimento da medida pleiteada, que se encontra representado pelo 

receio do requerido vender o veículo, vir a sofrer danos e até mesmo 

perecer. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois, nos termos do art. 296, do 

NCPC, a tutela provisória pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se 

novamente a notificação extrajudicial. Por fim, entendo desnecessária a 

prestação de caução. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar, para imediata 

Busca e Apreensão do veículo MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 

SAVEIRO CE CROSS G5 1.6, CHASSI n. 9BWLB05U5CP010463, ANO DE 

FABRICAÇÃO 2011, MODELO 2012, COR BRANCA, PLACA NPD-7232, 

descrito no contrato de fls. 14/15. Deposite-o em mãos da pessoa a ser 

indicada pela parte autora, mediante termo de compromisso, lavrando-se 

auto circunstanciado sobre o estado de conservação do bem. Diante da 

manifestação da parte autora pelo desinteresse na realização de 

audiência de conciliação ou de mediação, deixo de designar audiência 

prevista no art. 334 do NCPC. No prazo de 05 dias, a parte requerida 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias contados da 

execução da liminar, fazendo constar que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sapezal/MT, 24 de 

abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000229-22.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

R. VARNIER & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

KLEITON KLITZKE DA PAZ (AUTOR(A))

RAQUEL VARNIER (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1000229-22.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

KLEITON KLITZKE DA PAZ, RAQUEL VARNIER, R. VARNIER & CIA LTDA - 

ME REU: BANCO BRADESCO R VARNIER CIA LTDA ME opôs embargos à 

execução em face de BANCO BRADESCO S/A, ambos devidamente 

qualificados. Antes de ser angularizada a relação processual, a 

embargante manifestou-se nos autos externando seu desinteresse no 

prosseguimento do feito (id 31137694). Vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. Considerando o relatado, EXTINGO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código 

de Processo Civil. Condeno a embargante ao pagamento de custas e 

despesas processuais remanescentes. Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sapezal/MT, 24 de 

abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000357-76.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANK ANGELO PENSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1000357-76.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

FRANK ANGELO PENSO DOS SANTOS BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A propôs ação de busca e apreensão com pedido 

liminar em face de FRANK ÂNGELO PENSO DOS SANTOS, ambos 

qualificados nos autos. Junto da exordial vieram os documentos de fls. 

07/55. Alegou, em síntese, que, através da Contrato de Financiamento 

para Aquisição de Bens, n. 0139665640, o requerido obteve um 

financiamento no valor de R$ 20.051,90 (vinte mil e cinquenta e um reais e 

noventa centavos), ocasião em que foi dado em garantia o automóvel 

descrito na inicial. Como o requerido não cumpriu com a obrigação 

ajustada, encontrando-se em inadimplemento com as parcelas devidas, 

requereu liminarmente a busca e apreensão do mencionado bem, nos 

termos do artigo 3º do Decreto-lei n. 911/69. A liminar foi deferida nos 

autos e devidamente cumprida, sendo o bem depositado em mãos da parte 

autora (id 22951069). Devidamente citado e intimado, o requerido acostou 

aos autos comprovante de pagamento das prestações vencidas (id 

20910522). Após, ao id 21062547, apresentou contestação, asseverando 

a irregularidade da periodicidade das capitalizações de juros, visto que o 

requerido não foi devidamente cientificado acerca da capitalização e do 

sistema de amortização da dívida. Prosseguiu asseverando ter purgado a 

mora com o depósito em Juízo do valor de R$7.542,99 (sete mil, 

quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), 

correspondente à totalidade das parcelas vencidas até o ajuizamento da 

demanda. Instado a se manifestar, o requerente postulou pelo julgamento 

do feito no estado em que se encontra (id 31312284). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 355, I, do CPC/15, 

passo ao julgamento antecipado da lide, visto que entendo ser 

desnecessária produção de provas diversas das constantes nos autos 

para resolução da lide. Assim, passa-se à análise das arguições 

deduzidas na peça contestatória. Inicialmente, no que tange à 

capitalização dos juros (juros dos juros), em periodicidade inferior à anual, 

somente se afigura viável, quando expressamente pactuada, nos 

contratos celebrados logo após a data de 31 de março de 2000 (instante 

que corresponde à publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, 

revigorada pela Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, na forma do art. 2.º 

da Emenda Constitucional n.º 32/2001), haja vista que, até este marco 

temporal, se encontravam em plena vigência os preceptivos normativos do 

art. 4.º do Decreto n.º 22.626/1933 e o teor da Súmula n.º 121 do STF que, 

vedavam o anatocismo, ainda que expressamente convencionado entre 

as partes; compreendendo-se, no campo de ação desta proibição, 

inclusive as instituições financeiras. Por oportuno, cumpre transcrever 

entendimento sedimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “(…) - 

‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano 

em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida 

Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada’. - ‘A capitalização dos juros em periodicidade 

inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão 

no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada’. (…)” (STJ, REsp n.º 973.827/RS, 2.ª Seção, Relatora: Ministra 

Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012). Nesse contexto, da detida 

análise dos autos, mormente do teor do contrato de fls. 40/43, denota-se 

que, na data de 16.07.2018, as partes celebraram cédula de crédito 

bancário, em que se definiu taxa de juros remuneratórios no patamar de 

2,37% ao mês e de 32,38% ao ano, aplicando-se a regra de capitalização 

mensal dos juros convencionados. Logo, diante desse cenário, havendo 

cláusula expressa no contrato bancário, impõe-se o reconhecimento da 

regularidade da incidência da capitalização mensal dos juros 

remuneratórios. Atinente aos juros remuneratórios, não obstante a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

bancários ser medida inquestionável, a teor do que dispõe a Súmula n.º 

297 do STJ, a limitação da taxa de juros remuneratórios, fruto da 

incidência de cláusulas abusivas, tem lugar somente diante de 

demonstração, manifesta e inequívoca, de ocorrência de excessiva 

margem de lucro e/ou de implementação de desequilíbrio contratual, 

caracterizado pela adoção de taxa que comprovadamente destoe, de 

maneira substancial, da média utilizada no mercado financeiro em 

operações bancárias de idêntica natureza ou devido a ocorrência de 

circunstância superveniente que acarrete onerosidade excessiva. 

Corroborando, a despeito do tema decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

“(…) ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATORIOS. a) As instituições 

financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada 

na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de 

juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos 

de mutuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É 

admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações 

excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a 

abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada 

– art. 51, § 1.º do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às 

peculiaridades do julgamento em concreto. (…)” (STJ, REsp n.º 

1.061.530/RS, 2.ª Seção, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 

22/10/2008) — com destaques não inseridos no texto original. Com efeito, 

do perlustrar dos autos, infere-se que o autor não declinou, sequer logrou 

demonstrar, com um grau mínimo de confiabilidade, a caracterização de 

qualquer fator que pudesse conduzir à conclusão de que, sobre a 

normalidade contratual, tenha incidido fato superveniente, que tivesse 

causado desequilíbrio contratual. Ainda, segundo consulta realizada no 

sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site 

do Banco Central do Brasil, na época da efetivação do contrato, 

16.07.2018, a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para 

as operações de financiamento, para o fim de aquisição de veículos, para 

pessoa física, definiu-se na proporção equivalente a 29,68% ao ano. 

Portanto, levando-se por linha de estima que a taxa de juros 

remuneratórios, convencionada no âmbito do contrato bancário, não 

destoa da taxa divulgada pelo Banco Central e que devido à total falta de 

evidências que demonstrem a prática de cobrança abusiva de juros, 

conclui-se que a cobrança de encargos, durante o período de normalidade 

do contrato (juros remuneratórios), não reflete cobrança abusiva e 

também não revela onerosidade excessiva. No que se refere à mora 

contratual, o artigo 2º, §3º, do Decreto 911/69, estabelece que a mora e o 

inadimplemento do devedor fiduciante facultarão ao credor fiduciário 
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considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais. 

Desse modo, conclui-se ser faculdade do autor o vencimento antecipado 

das demais parcelas do contrato, o que, no caso dos autos, se verificou, 

porquanto, ao ingressar com a demanda judicial, o autor considerou na 

exordial as prestações vencidas e vincendas para apuração do valor 

total. Assim sendo, o requerimento formulado pela parte ré mostra-se 

descabido, eis que para a purgação em mora seria necessário o 

pagamento da totalidade da dívida em aberto contraída, conforme 

entendimento externado pelo STJ no Tema Repetitivo 722, in verbis: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". Por fim, no que tange à gratuidade judiciária postulada pelo 

requerido, vislumbro que não merece deferimento, na medida em que, 

conforme se observa dos autos, o demandado é empresário, proprietário 

de uma empresa de funilaria e pintura, o que ilide suas assertivas de que é 

pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Diante de todo o exposto, 

superadas as questões aventadas pelo requerido, atendendo-se a petição 

inicial os requisitos enumerados na legislação pertinente, além de ficar 

devidamente comprovado o inadimplemento e a constituição em mora da 

parte ré, a procedência do pleito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para consolidar a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem apreendido nas mãos do autor e autorizar a sua 

venda extrajudicial. Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, atento às disposições do art. 

85 do NCPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Após 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sapezal/MT, 24 de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000501-50.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA FERNANDES LAET (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSONEI FRANCISCO MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1000501-50.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: POLIANA FERNANDES LAET REQUERIDO: ELSONEI 

FRANCISCO MACHADO Trata-se de medida cautelar de busca e 

apreensão proposta por POLIANA FERNANDES LAET em face de ELSONEI 

FRANCISCO MACHADO, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Narra a requerente ter sido casada com o requerido, sendo que, após 

firmarem acordo relativo ao divórcio e partilha dos bens, restou pactuado 

que o veículo Chevrolet Celta, 1.0, ano/modelo 2015/2015, cor prata, placa 

QBI-1062, financiado em nome da requerente ficaria em sua posse, 

todavia, o requerido teria levado consigo o veículo e se recusado a 

restituí-lo à requerente. Diante disso, postulou pela concessão de liminar 

de busca e apreensão do veículo mencionado. Junto da exordial, vieram 

os documentos de fls. 09/38. Recebida a inicial, foi deferido o pleito liminar 

e determinada a citação do requerido (id 20940239). Por ocasião do 

cumprimento da liminar, foi procedida a citação do requerido (id 

21212951). Após, informou a requerente ter proposta ação principal em 

autos apartados. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. A 

presente demanda tem como objeto a busca e apreensão de veículo, a fim 

de que seja o automóvel restituído à legítima possuidora. Do compulso dos 

autos, verifico ter sido efetivada a busca e apreensão do veículo 

automotor, de modo que a convolação da medida liminar em definitiva 

afigura-se imperiosa, mormente ante a revelia da parte ré que, embora 

devidamente citada, deixou de apresentar contestação no prazo 

assinalado no art. 306 do CPC, deixando, assim, entrever seu 

desinteresse na alteração da posse do bem. ANTE O EXPOSTO, tendo em 

vista que a prestação jurisdicional neste feito atingiu sua finalidade, 

JULGO PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA e, via de consequência, 

declaro extinto o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Anoto, por oportuno, a 

desnecessidade de intimação do requerido pessoalmente, haja vista que, 

ante a revelia, a publicação do presente comando judicial no Diário Oficial 

suprirá a referida diligência. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário para a remessa dos autos ao arquivo, na condição de findo, 

mediante adoção das formalidades e anotações de praxe. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 24 de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000613-19.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DIAS DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA ALMADA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1000613-19.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: BRUNO DIAS DA CUNHA REQUERIDO: RAFAELA ALMADA 

DIAS Trata-se de ação de divórcio litigioso em que, durante a realização 

de audiência de conciliação, as partes entabularam acordo quanto à 

dissolução do vínculo conjugal, guarda e alimentos em favor dos filhos 

menores. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela 

homologação da avença. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos 

processuais, legitimidade e interesse de agir, além do que ausentes 

preliminares, passo à análise do mérito da causa. Em relação ao pedido de 

divórcio, tem-se que com o advento da Emenda Constitucional nº 66/2010 

o divórcio poderá ser requerido por ambos os cônjuges (consensual) ou 

apenas por apenas um deles (litigioso) a qualquer momento, dispensando 

o prazo que era anteriormente previsto, razão pela qual inexiste qualquer 

óbice à decretação do divórcio pleiteado na peça inicial. No tocante à 

guarda e alimentos, o representante ministerial manifestou favorável, 

razão pela qual o acordo celebrado deve ser homologado. Ante o exposto, 

JULGO extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015, e homologo por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes, de 

modo que decreto o divórcio de BRUNO DIAS DA CUNHA e RAFAELA 

ALMADA DIAS, fazendo cessar todos os deveres inerentes ao 

casamento, devendo a cônjuge mulher retornar ao nome de solteira. 

Isentos de custas e despesas processuais. Arbitro em favor da advogada 

dativa, Dra. Deise Madureira Lavarda, 01 (uma) URH, a ser paga pelo 

Estado de Mato Grosso, devendo a Secretaria Judicial expedir a certidão 

respectiva. Expeça-se o respectivo mandado de averbação ao Cartório de 

Registro Civil competente. Após, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se Sapezal/MT, 24 de 

abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-90.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000606-90.2020.8.11.0078. REQUERENTE: MARQUEZIN COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: ALEXANDRE 

DA SILVA COSTA Recebo a inicial e designo audiência de conciliação 

para o dia 29 de junho de 2020, às 14h30. Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 
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se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sapezal/MT, 23 

de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-23.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000604-23.2020.8.11.0078. REQUERENTE: MARQUEZIN COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: NILTON 

AMARAL Recebo a inicial e designo audiência de conciliação para o dia 29 

de junho de 2020, às 15h00. Caso não haja acordo, a parte requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sapezal/MT, 23 de abril de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-38.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINA FREITAS RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000603-38.2020.8.11.0078. REQUERENTE: MARQUEZIN COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: JOSINA 

FREITAS RODRIGUES Recebo a inicial e designo audiência de conciliação 

para o dia 29 de junho de 2020, às 15h30. Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sapezal/MT, 23 

de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-08.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR TEREZINHA WEIRICH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000605-08.2020.8.11.0078. REQUERENTE: MARQUEZIN COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: NAIR 

TEREZINHA WEIRICH Recebo a inicial e designo audiência de conciliação 

para o dia 29 de junho de 2020, às 16h00. Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sapezal/MT, 23 

de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-30.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE CARPINE FAVINI OAB - MT0011585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8010143-30.2016.8.11.0078. REQUERENTE: CLAUDINEI ANTUNES 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. No presente caso, observa-se que no ID. 30939432 as 

partes realizaram acordo. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem 

a finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são 

capazes e nada obsta a homologação da transação celebrada nos autos 

nos seguintes termos. Assim, outro caminho não há senão a homologação 

do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Sapezal, para homologação do presente projeto de acordo 

com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. P.R.I. 

Sapezal-MT, 24 de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000044-33.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOAO MARIA SESINANDE (REQUERIDO)

 

Autos: 1000044-33.2020.8.11.0094 Assunto: [Alienação Fiduciária] Autor: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Requerido: JOAO MARIA 

SESINANDE Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com 

Pedido de Liminar, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A, em desfavor de JOAO MARIA SESINANDE qualificadas nos autos. Em 

síntese, aduz a requerente que, é credora do requerido do valor de 

R$11.010.58 (onze mil, dez reais e cinquenta e oito centavos), decorrente 

do Contrato de Financiamento acostado aos autos. A requerida ofereceu 

em garantia fiduciária, o bem descrito na inicial. Narra ainda, que a 

requerida deixou de pagar a obrigação a partir de 18/09/2019, estando 

assim o título inadimplente, cuja mora fora devidamente comprovada, pelo 

protesto acostado aos autos, gerando assim, o direito à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente. Por fim, informa que o débito 

atualizado perfaz o montante de R$11.010.58 (onze mil, dez reais e 

cinquenta e oito centavos) O contrato está regularmente formalizado entre 

as partes, bem como, a mora comprovada pelo instrumento de protesto. A 

requerente, intimada para emendar a inicial, trazendo aos autos 

comprovante de pagamento da guia de custa e despesas processuais, 

deu cumprimento a determinação deste juízo. É o sucinto relatório. 

Fundamento e decido. Devidamente emendada, recebo a inicial, eis que 

presentes os requisitos legais. Para que a parte postule a concessão de 

provimento Liminar é necessário que efetivamente, demonstre a existência 

de um direito a ser tutelado na ação principal e o risco que a demora do 

provimento jurisdicional poderá causar à parte que tenta se socorrer. Os 

documentos acostados aos autos comprovam a legitimidade e interesse 

da parte autora para propor a presente ação, bem como, probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estes 

últimos, pressupostos essenciais para o deferimento da medida liminar. 

Pois bem, convém deixar consignado que a concessão de liminar, em 

casos que tais, perpassa apenas por uma cognição superficial, com os 

fundamentos e as provas constantes da petição inicial, da probabilidade 

do direito, assim como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, se concedida apenas ao final da lide. Posto isto, verificando 

estarem presentes os requisitos ensejadores da espécie DEFIRO A 

LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial 

expedindo-se o competente mandado, devendo o bem ser depositado em 

mãos do representante do autor, que será responsável pelo mesmo na 

qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado, especificando 

o estado do veículo, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o 

término do prazo de 05 dias, para que o requerido pague a dívida 

pendente descrita na inicial, mais custas, despesas e honorários 

advocatícios. Consoante estabelece o art. 101, § 9º da Lei 13.043/2014, 

proceda-se a restrição e anotação da busca e apreensão, do veículo 

descrito na inicial, via RENAJUD nos termos do art. 101, § 9º da Lei 

13.043/2014. Após, concretizada a apreensão voltem-se os autos 

novamente conclusos para a retirada do gravame. Não sendo localizado o 

veículo nesta Comarca, a parte interessada poderá requerer diretamente 

ao juízo da comarca onde foi localizado, com vistas à sua apreensão, 

bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação 

e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e 

apreensão do veículo, nos termos do art. 3º, parágrafo 12 do Decreto-Lei 

911/69 alterado pela Lei n. 13.043/14. Colaciono o entendido do E. TJMT. 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE - MORA CARACTERIZADA - NULIDADE DA SENTENÇA POR 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL EM 

TRAMITE EM OUTRO ESTADO - IRRELEVÂNCIA - REQUERIMENTO EM 

COMARCA DISTINTA COM OBJETIVO DE APREENDER O VEÍCULO - 

POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LISTISPENDÊNCIA - MERA PETIÇÃO DE 

REQUERIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A parte 

interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi 

localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem 

estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que 

em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for 

o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do 

veículo (Art. 3º, § 12 do Decreto Lei 911/69). Tal requerimento não encerra 

em ação autônoma, como quer fazer crer o apelante. O ajuizamento de 

demanda revisional não obsta, por si só, a busca e apreensão do veículo 

financiado, nos termos da Súmula nº 380 do STJ. (Ap 57343/2016, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 20/06/2016). Destaquei. Após o 

cumprimento da medida, CITE-SE a requerida para apresentar contestação 

em 15 (quinze) dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 

05 (cinco) dias, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. 

Caso não efetue o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária. Por ocasião do cumprimento do mandado de busca 

e apreensão deverá o requerido entregar o documento de porte 

obrigatório e de transferência do automóvel. Para efeito de pagamento da 

dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor total do débito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Intimem-se. Às providências. RAFAEL DEPRA 

PANICHELLA JUIZ DE DIREITO

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70950 Nr: 1302-87.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS, vulgo “DIABO”, brasileiro, 

solteiro, metalúrgico, inscrito no RG n. 28769317 SSP/MT, CPF n. 

046.952.461-80, filho de Silvio Café de Freitas e Marilza Aparecida 

Joaquim de Freitas, nascido aos 11/06/1993, natural de Apiacás/MT, 

residente e domiciliado à Rua São Benedito, Bairro Nova Chapada, 

Município de Chapada dos Guimarães/MT, dando-o como incurso no art. 

163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal; e ABSOLVÊ-LO a 

imputação incutida no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal.Por imperativo legal, passo à dosimetria da pena 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e obedecendo 

ao sistema trifásico do art. 68, Código Penal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001231-68.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRADE & HEEMANN LTDA - EPP (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE TAPURAH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1001231-68.2019.8.11.0108. REQUERENTE: WELLINGTON SILVA ROCHA 

REQUERIDO: ANDRADE & HEEMANN LTDA - EPP, MUNICIPIO DE TAPURAH 

Vistos, etc. Tendo em vista que a Portaria-Conjunta nº 281 prorrogou até o 

dia 30 de abril o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça e 

dos fóruns das comarcas, surge necessidade de readequação de pauta 

deste Juízo. Dessa forma, redesigno audiência para o dia 03 de julho de 

2020 às 18h. Assim, retire-se da pauta a audiência anteriormente 

designada. Proceda-se as intimações necessárias. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do 

sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000298-32.2018.8.11.0108

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 659 de 678



Parte(s) Polo Ativo:

M. A. E. DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DE FAVERI KIRNEV OAB - MT24103/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TAPURAH LTDA - ME (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000298-32.2018.8.11.0108 Impulsiono os autos para promover a 

intimação da parte autora, por seu procurador, para manifestação no 

prazo de 5 dias requerendo o que entender de direito sob pena de 

arquivamento do feito. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000293-10.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. E. DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DE FAVERI KIRNEV OAB - MT24103/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO LUIZ FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000293-10.2018.8.11.0108. EXEQUENTE: M. A. E. DA SILVA - ME 

EXECUTADO: EVERALDO LUIZ FERREIRA Vistos etc. Relatório dispensado 

nos termos no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. Cumpre a este Juízo 

julgar liminarmente o pedido se verificar ocorrência da prescrição, 

conforme determina o art. 332, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 que 

assim dispõe: Art. 332. (...) § 1º O juiz também poderá julgar liminarmente 

improcedente o pedido ser verificar, desde logo, a ocorrência de 

decadência ou de prescrição. Pois bem. A presente ação de cobrança 

fundada nos extratos de venda colacionados no id. 16343987 está 

prescrita, conforme disposto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, já 

que são datados dos meses 09 e 10 de 2012. Assim dispõe o artigo 206 

do Código Civil. Art. 206. Prescreve: § 5º Em cinco anos: I – a pretensão 

de cobrança de dívidas liquidas constantes de instrumento público ou 

particular. Nesse sentido: PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL 

PREVISTA PELO ART. 206, § 5º, I, DO CC – RECURSO PROVIDO. Não 

obstante o artigo 61 da Lei 7.357/85 tenha fixado o prazo prescricional de 

2 (dois) anos para os casos de ação de enriquecimento proposta contra o 

emitente ou seus obrigados, estamos diante de uma ação de cobrança, na 

qual aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 

206, § 5º, I, do CC/02. Quanto ao tema proposto, o STJ já se manifestou 

“(...) Não há que se confundir Ação de Cobrança com Ação de 

Enriquecimento, fundada no art. 61 da Lei do Cheque. Na primeira, 

necessário se faz que o autor comprove o negócio jurídico gerador do 

crédito pretendido. Na segunda, basta que apresente o título como prova 

do ato constitutivo do seu direito. (...)” (AgRg no Ag nº 854860 - SP, 

Relator Ministro Vasco Della Giustina, DJe 26.08.2010).” (TJMT - Ap, 

67818/2011, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Cível, Julgado em 

29.08.2012, DJE 26.09.2012). Deste modo, como a ação foi proposta em 

6.11.2018, tem-se que o pedido referente à cobrança foi alcançado pela 

prescrição. Ante o exposto, com fundamento no art. 332, §2º, c/c art. 487, 

II, ambos do Código de Processo Civil, julgo improcedente, o pedido inicial, 

extinguindo o feito e o faço com resolução de mérito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição conforme disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/95, HOMOLOGO a 

decisão acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Com o trânsito, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, 

manifeste o autor o interesse na execução da sentença. Tapurah/MT, data 

do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-60.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON DANIEL GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000753-60.2019.8.11.0108. REQUERENTE: JANDERSON DANIEL GOMES 

REQUERIDO: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR Vistos etc., 

Trata-se de Reclamatória de Danos Morais proposta por Janderson Daniel 

Gomes em desfavor de Carlos Humberto de Oliveira Junior. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil/2015 que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Inicialmente indefiro o pedido de conexão dos 

processos requeridos pelo réu vez que nem todos estão prontos para 

sentença neste momento processual, o que poderá gerar danos às 

partes. Deixo de analisar o pedido de Justiça Gratuita formulado pela parte 

autora em sua exordial devido ausência de elementos (provas) que 

comprovem a necessidade do pedido aliado ao fato de não haver 

condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

neste momento processual. Portanto afasto as preliminares arguidas e 

passo a análise do mérito da ação. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil/2015, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Sustenta a parte autora que no ano de 2016 figurou como polo passivo na 

ação trabalhista que tramita perante a Vara do Trabalho de Lucas do Rio 

Verde/MT sob o nº 0000050-91.2016.5.23.0101 tendo como autor da ação 

o Sr. Orildes Biasutti, e como causídico do autor o Dr. Carlos Humberto de 

Oliveira Júnior, ora réu na presente ação. Que no dia 30.5.2019 o autor 

realizou acordo extrajudicial com o Sr. Orildes, quitando integralmente os 

débitos existentes na ação trabalhista proposta. Ocorre que o réu 

manifestou na ação trabalhista requerendo o prosseguimento da 

execução oportunidade em que proferiu palavras ofensivas a dignidade 

das partes envolvidas no processo, sendo o autor uma delas. Tais 

palavras são as seguintes “... demonstrando claramente suas 

personalidades (ID 8dedf16), com ESPERTEZAS, MAU CARATISMO E 

PRINCIPALMENTE A TODO MOMENTO TENTANDO CRIAR ‘SITUAÇÕES 

JURÍDICAS’ PARA NÃO PAGAR SUA CONTA. (...) Eles não honram com 

suas dívidas, mas continuam andando com suas camionetes novas, 

plantando, viajando e ostentando pela cidade o que é notório”. O réu em 

sua contestação alega que o que foi dito por ele é o reflexo não somente 

do que ele pensa, mas de todos os advogados que mantiveram contato 

com o processo; que ajuizou a reclamação trabalhista em desfavor do réu 

e seus familiares, que plantam juntos, sendo classificados como uma 

família de fazendeiros, que no mencionado processo o autor e demais 

polos passivos da ação foram condenados ao pagamento de R$ 300,00 

(trezentos mil reais) e o réu tem contrato de honorários advocatícios com 

seu cliente na proporção de 30% (trinta por cento) do valor por ele 

recebido. A fim de resolver a questão as partes celebraram acordo 

ficando convencionado ainda que o autor iria pagar ao réu a importância 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de honorários advocatícios, 

mediante depósito judicial nas datas de 30.5.2019 e 30.7.2019 e que até o 

presente momento efetuou, com atraso, o pagamento do valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Que as palavras mencionadas foram ditas com 

animus narrandi e não com animus laedendi e invoca ainda o artigo 142, 

inciso I do CP o qual dispõe ser impunível a injúria ou difamação proferia na 

discussão da causa. Finaliza seus argumentos apresentando pedido 

contraposto em desfavor do autor alegando ter gastos com a ação, já que 

trabalha na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, tendo que gastar seu tempo 

profissional e perda de tempo útil do trabalho com a presente ação. Ao 

final requereu a condenação do autor em litigância de má-fé. A inteligência 
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do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins 

sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Essas premissas forçam reconhecer 

que a improcedência dos pedidos feitos pelo autor é a medida que se 

impõe. Explico. Verifica-se que o réu ao mencionar palavras ofensivas ao 

autor o fez nos limites dos autos, não havendo repercussão pública apta a 

ofender publicamente a integridade moral do autor . Ademais conforme 

disposto no artigo 142 do Código Penal não constituem injúria ou 

difamação punível, inciso I a ofensa irrogada em juízo, na discussão da 

causa, pela parte ou seu procurador. Verifico que no presente caso, 

embora a conduta do réu não seja a mais recomendável, encontra-se 

acobertada pelo disposto no mencionado artigo. No mesmo sentido é a 

doutrina a respeito do tema: Discussão da causa. Significa a ofensa 

produzida no debate, oral ou escrito, ocorrido na relação processual e 

necessitando, com esta, guardar relação. Pode acontecer por petição e 

ainda durante uma audiência. Na jurisprudência: TJSP: ‘Imunidade judiciária 

tem por fim assegurar a amplitude da discussão da causa ou defesa de 

direitos em litígio, mas não é, nem podia ser outorgada indefinidamente: tem 

o seu limite instransponível na sua própria razão finalística. A locução ‘na 

discussão da causa’ contida no preceito legal, esta precisamente a indicar 

que a idenidade penal só se refere ao que as partes ou seus 

procuradores alegam em torno ao objeto da controvérsia (relação jurídica 

em debate e provas aduzidas), tendo em vista a elucidação e 

convencimento do Juiz’ (HC 496.269-3/1, Caçapava, 5.ª C., rel. José 

Damião Pinheiro Machado Cogan, 09.06.2005, v.u., JUBI 105/05). (NUCCI 

Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, RT, São Paulo/SP, 2013, p. 

730) No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA - DIFAMAÇÃO E INJÚRIA - 

QUEIXA-CRIME CONTRA MAGISTRADO POR EXPRESSÕES TIDAS POR 

INJURIOSAS UTILIZADAS NA INICIAL DE MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO 

PROPOSTA CONTRA O QUERELANTE - PEÇA PROCESSUAL CUJA 

CONFECÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO - INEXISTÊNCIA 

DE AUTORIA E ATIPICIDADE DOS FATOS - IMUNIDADE JUDICIÁRIA - 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 142, I, DO CÓDIGO PENAL - QUEIXA-CRIME 

REJEITADA. Se é certo que entre o advogado e seu cliente deve existir a 

mais ampla afinidade de interesses na interposição da causa, devendo o 

cliente expor àquele, da forma mais abrangente possível, os fatos 

constitutivos de seu direito, até por força do que dispõe a norma 

processual inserta no artigo 333, I, do CPC, não menos certo é que o 

causídico, ao elaborar qualquer peça processual, nela faz inserir a 

narrativa dos fatos de forma técnica e pessoal, sem qualquer interferência 

de seu cliente, não se podendo, portanto, responsabilizar o querelado 

pelas expressões utilizadas na peça elaborada por seu advogado, seu 

único e exclusivo autor. Expressões tidas por ofensivas à honra, 

irrogadas em juízo, não constituem delitos, haja vista a exclusão da 

tipicidade prevista no inciso I do art. 142 do Código Penal, notadamente 

quando a suposta ofensa está intimamente ligada à causa deduzida em 

juízo, como é o caso dos autos. (N.U 0024994-47.2002.8.11.0000, 

JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 

22/05/2003, Publicado no DJE 23/06/2003) HABEAS CORPUS - 

PRETENDIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - ADVOGADO - 

ALEGAÇÃO DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO IRROGADAS À 

REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO - EXERCÍCIO DO DIREITO À 

AMPLA DEFESA DO CONSTITUINTE - AUSÊNCIA DE DOLO - CONDUTA 

ABRANGIDA PELA IMUNIDADE JUDICIÁRIA - DELITOS NÃO TIPIFICADOS - 

FALTA DE JUSTA CAUSA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

CARACTERIZADO - WRIT CONCEDIDO. Demonstrado que o advogado agiu 

em defesa dos interesses de seu constituinte e sob o manto da imunidade 

judiciária, excluída se encontra a tipicidade das condutas tendentes à 

caracterização da calúnia e difamação em face da comprovada ausência 

de dolo. (N.U 0020252-47.2000.8.11.0000, SHELMA LOMBARDI DE KATO, 

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2000, Publicado no DJE 

09/10/2000). Diante do que consta nos autos, tenho que ofensa não se 

tornou pública, ficando restrita a discussão dos autos; desta maneira 

entendo que o pedido do autor deve ser julgado improcedente. Em relação 

ao pedido contraposto melhor sorte não teve o réu, uma vez que também 

não logrou êxito em comprovar os danos alegados; inclusive por ser o réu 

advogado tenho que os alegados gastos com o processo são em muito 

reduzidos uma vez que advoga em causa própria, que força a 

improcedência do pedido contraposto. Deixo também de condenar o autor 

em litigância de má-fé, vez que não vislumbro sua ocorrência, já que o 

autor somente exerceu seu direito de buscar o judiciário quando sentiu-se 

lesado, somente não logrando êxito em seu intento. De todo o exposto 

julgo improcedentes os pedidos feitos pelo autor na inicial bem como o 

pedido contraposto, feito pelo réu, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os 

autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Tapurah/MT 13 de março de 2020. 

Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/95, HOMOLOGO a 

decisão acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Com o trânsito, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, 

manifeste o autor o interesse na execução da sentença. Tapurah/MT, data 

do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-89.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO ANDRE GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000764-89.2019.8.11.0108. REQUERENTE: ALVARO ANDRE GOMES 

REQUERIDO: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR Vistos etc., 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Reclamatória de Danos Morais proposta por 

Álvaro André Gomes em desfavor de Carlos Humberto de Oliveira Junior. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil/2015 que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Inicialmente indefiro o pedido de conexão dos 

processos requeridos pelo réu vez que nem todos estão prontos para 

sentença neste momento processual, o que poderá gerar danos inclusive 

para o réu. Deixo de analisar o pedido de Justiça Gratuita formulado pela 

parte autora em sua exordial devido ausência de elementos (provas) que 

comprovem a necessidade do pedido aliado ao fato de não haver 

condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

neste momento processual. Portanto afasto as preliminares arguidas e 

passo a análise do mérito da ação. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Explico. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil/2015, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Sustenta a parte autora que no ano de 2016 figurou como polo passivo na 

ação trabalhista que tramita perante a Vara do Trabalho de Lucas do Rio 

Verde/MT sob o nº 0000050-91.2016.5.23.0101 tendo como autor da ação 

o Sr. Orildes Biasutti, e como causídico do autor o Dr Carlos Humberto de 

Oliveira Júnior, ora réu na presente ação. Que no dia 30.5.2019 o autor 

realizou acordo extrajudicial com o Sr. Orildes, quitando integralmente os 

débitos existentes na ação trabalhista proposta. Ocorre que o réu 

manifestou na ação trabalhista requerendo o prosseguimento da 

execução oportunidade em que proferiu palavras ofensivas a dignidade 

das partes envolvidas no processo, sendo o autor uma delas. Tais 

palavras são as seguintes “... demonstrando claramente suas 

personalidades (ID 8dedf16), com ESPERTEZAS, MAU CARATISMO E 
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PRINCIPALMENTE A TODO MOMENTO TENTANDO CRIAR ‘SITUAÇÕES 

JURÍDICAS’ PARA NÃO PAGAR SUA CONTA. (...) Eles não honram com 

suas dívidas, mas continuam andando com suas camionetes novas, 

plantando, viajando e ostentando pela cidade o que é notório”. O réu em 

sua contestação alega que o que foi dito por ele é o reflexo não somente 

do que ele pensa, mas de todos os advogados que mantiveram contato 

com o processo; que ajuizou a reclamação trabalhista em desfavor do réu 

e seus familiares, que plantam juntos, sendo classificados como uma 

família de fazendeiros, que no mencionado processo o autor e demais 

polos passivos da ação foram condenados ao pagamento de R$ 300,00 

(trezentos mil reais) e o réu tem contrato de honorários advocatícios com 

seu cliente na proporção de 30% (trinta por cento) do valor por ele 

recebido. A fim de resolver a questão as partes celebraram acordo 

ficando convencionado ainda que o autor iria pagar ao réu a importância 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de honorários advocatícios, 

mediante depósito judicial nas datas de 30.5.2019 e 30.7.2019 e que até o 

presente momento efetuou, com atraso, o pagamento do valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Que as palavras mencionadas foram ditas com 

animus narrandi e não com animus laedendi e invoca ainda o artigo 142, 

inciso I do CP o qual dispõe ser impunível a injúria ou difamação proferia na 

discussão da causa. Finaliza seus argumentos apresentando pedido 

contraposto em desfavor do autor alegando ter gastos com a ação, já que 

trabalha na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, tendo que gastar seu tempo 

profissional e perda de tempo útil do trabalho com a presente ação. Ao 

final requereu a condenação do autor em litigância de má-fé. A inteligência 

do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins 

sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Essas premissas forçam reconhecer 

que a improcedência dos pedidos feitos pelo autor é a medida que se 

impõe. Explico. Verifica-se que o autor ao mencionar palavras ofensivas 

ao réu o fez nos limites dos autos, não havendo repercussão pública apta 

a ofender publicamente a integridade moral do autor. Ademais conforme 

disposto no artigo 142 do Código Penal (Não constituem injúria ou 

difamação punível) inciso I (a ofensa irrogada em juízo, na discussão da 

causa, pela parte ou seu procurador). Verifico que no presente caso, 

embora a conduta do réu não seja a mais recomendável, encontra-se 

acobertada pelo disposto no mencionado artigo. No mesmo sentido é a 

doutrina a respeito do tema: Discussão da causa. Significa a ofensa 

produzida no debate, oral ou escrito, ocorrido na relação processual e 

necessitando, com esta, guardar relação. Pode acontecer por petição e 

ainda durante uma audiência. Na jurisprudência: TJSP: ‘Imunidade judiciária 

tem por fim assegurar a amplitude da discussão da causa ou defesa de 

direitos em litígio, mas não é, nem podia ser outorgada indefinidamente: tem 

o seu limite instransponível na sua própria razão finalística. A locução ‘na 

discussão da causa’ contida no preceito legal, esta precisamente a indicar 

que a idenidade penal só se refere ao que as partes ou seus 

procuradores alegam em torno ao objeto da controvérsia (relação jurídica 

em debate e provas aduzidas), tendo em vista a elucidação e 

convencimento do Juiz’ (HC 496.269-3/1, Caçapava, 5.ª C., rel. José 

Damião Pinheiro Machado Cogan, 09.06.2005, v.u., JUBI 105/05).(NUCCI 

Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, RT, São Paulo/SP, 2013, p. 

730) No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA - DIFAMAÇÃO E INJÚRIA - 

QUEIXA-CRIME CONTRA MAGISTRADO POR EXPRESSÕES TIDAS POR 

INJURIOSAS UTILIZADAS NA INICIAL DE MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO 

PROPOSTA CONTRA O QUERELANTE - PEÇA PROCESSUAL CUJA 

CONFECÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO - INEXISTÊNCIA 

DE AUTORIA E ATIPICIDADE DOS FATOS - IMUNIDADE JUDICIÁRIA - 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 142, I, DO CÓDIGO PENAL - QUEIXA-CRIME 

REJEITADA. Se é certo que entre o advogado e seu cliente deve existir a 

mais ampla afinidade de interesses na interposição da causa, devendo o 

cliente expor àquele, da forma mais abrangente possível, os fatos 

constitutivos de seu direito, até por força do que dispõe a norma 

processual inserta no artigo 333, I, do CPC, não menos certo é que o 

causídico, ao elaborar qualquer peça processual, nela faz inserir a 

narrativa dos fatos de forma técnica e pessoal, sem qualquer interferência 

de seu cliente, não se podendo, portanto, responsabilizar o querelado 

pelas expressões utilizadas na peça elaborada por seu advogado, seu 

único e exclusivo autor. Expressões tidas por ofensivas à honra, 

irrogadas em juízo, não constituem delitos, haja vista a exclusão da 

tipicidade prevista no inciso I do art. 142 do Código Penal, notadamente 

quando a suposta ofensa está intimamente ligada à causa deduzida em 

juízo, como é o caso dos autos.(N.U 0024994-47.2002.8.11.0000, , 

JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 

22/05/2003, Publicado no DJE 23/06/2003) HABEAS CORPUS - 

PRETENDIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - ADVOGADO - 

ALEGAÇÃO DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO IRROGADAS À 

REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO - EXERCÍCIO DO DIREITO À 

AMPLA DEFESA DO CONSTITUINTE - AUSÊNCIA DE DOLO - CONDUTA 

ABRANGIDA PELA IMUNIDADE JUDICIÁRIA - DELITOS NÃO TIPIFICADOS - 

FALTA DE JUSTA CAUSA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

CARACTERIZADO - WRIT CONCEDIDO. Demonstrado que o advogado agiu 

em defesa dos interesses de seu constituinte e sob o manto da imunidade 

judiciária, excluída se encontra a tipicidade das condutas tendentes à 

caracterização da calúnia e difamação em face da comprovada ausência 

de dolo.(N.U 0020252-47.2000.8.11.0000, , SHELMA LOMBARDI DE KATO, 

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2000, Publicado no DJE 

09/10/2000) Diante do que consta nos autos, tenho que ofensa não se 

tornou pública, ficando restrita a discussão dos autos; desta maneira 

entendo que o pedido do autor deve ser julgado improcedente. Em relação 

ao pedido contraposto melhor sorte não teve o réu, uma vez que também 

não logrou êxito em comprovar os danos alegados; inclusive por ser o réu 

advogado tenho que os alegados gastos com o processo são em muito 

reduzidos uma vez que advoga em causa própria, que força a 

improcedência do pedido contraposto. Deixo também de condenar o autor 

em litigância de má-fé, vez que não vislumbro sua ocorrência, já que o 

autor somente exerceu seu direito de buscar o judiciário quando sentiu-se 

lesado, somente não logrando êxito em seu intento. De todo o exposto 

julgo improcedentes os pedidos feitos pelo autor na inicial bem como o 

pedido contraposto, feito pelo réu, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Tapurah/MT, 

data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-14.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO RAMALHO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 24/09/2019, às 

14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000776-06.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

L. K. DA CRUZ & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU OAB - MT0021508A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELINO BARBOSA PINTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000776-06.2019.8.11.0108. REQUERENTE: L. K. DA CRUZ & CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: JOCELINO BARBOSA PINTO Vistos etc. De acordo com o 

art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015, extingue-se o processo com 

Julgamento de Mérito, quando as partes transigirem. Ante o exposto, de 

acordo com o artigo 840 do Código Civil c/c o artigo 22, parágrafo único da 

Lei nº. 9.099/95, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as 

partes, conforme termo de acordo, anexados no id. 26312257, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e em consequência julgo extinto o 
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presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Defiro a suspensão do 

processo conforme requerido no id. 23612256. Decorrido o prazo de 15 

(quinze) dias do vencimento da última parcela sem que haja manifestação 

da autora, encaminhe os autos ao arquivo com as baixas necessárias. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição conforme disposto 

nos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É dispensada a intimação das partes, 

nos termos do Provimento nº 20/2007-CGJ. Publique-se. Cumpra-se. Nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 encaminho o processo para 

apreciação do MM. Juiz Togado. Tapurah/MT, 13 de março de 2020. Fábia 

Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/95, HOMOLOGO a 

decisão acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Com o trânsito, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, 

manifeste o autor o interesse na execução da sentença. Tapurah/MT, data 

do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-95.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN VANDERLEA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000783-95.2019.8.11.0108. REQUERENTE: CARMEN VANDERLEA 

GOMES REQUERIDO: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR Vistos 

etc., Trata-se de Reclamatória de Danos Morais proposta por Carmem 

Vanderlea Gomes em desfavor de Carlos Humberto de Oliveira Junior. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil/2015 que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Inicialmente indefiro o pedido de conexão dos 

processos requeridos pelo réu vez que nem todos estão prontos para 

sentença neste momento processual, o que poderá gerar danos às 

partes. Deixo de analisar o pedido de Justiça Gratuita formulado pela parte 

autora em sua exordial devido ausência de elementos (provas) que 

comprovem a necessidade do pedido aliado ao fato de não haver 

condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

neste momento processual. Portanto afasto as preliminares arguidas e 

passo a análise do mérito da ação. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil/2015, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Sustenta a parte autora que no ano de 2016 figurou como polo passivo na 

ação trabalhista que tramita perante a Vara do Trabalho de Lucas do Rio 

Verde/MT sob o nº 0000050-91.2016.5.23.0101 tendo como autor da ação 

o Sr. Orildes Biasutti, e como causídico do autor o Dr. Carlos Humberto de 

Oliveira Júnior, ora réu na presente ação. Que no dia 30.5.2019 o autor 

realizou acordo extrajudicial com o Sr. Orildes, quitando integralmente os 

débitos existentes na ação trabalhista proposta. Ocorre que o réu 

manifestou na ação trabalhista requerendo o prosseguimento da 

execução oportunidade em que proferiu palavras ofensivas a dignidade 

das partes envolvidas no processo, sendo a autora uma delas. Tais 

palavras são as seguintes “... demonstrando claramente suas 

personalidades (ID 8dedf16), com ESPERTEZAS, MAU CARATISMO E 

PRINCIPALMENTE A TODO MOMENTO TENTANDO CRIAR ‘SITUAÇÕES 

JURÍDICAS’ PARA NÃO PAGAR SUA CONTA. (...) Eles não honram com 

suas dívidas, mas continuam andando com suas camionetes novas, 

plantando, viajando e ostentando pela cidade o que é notório”. O réu em 

sua contestação alega que o que foi dito por ele é o reflexo não somente 

do que ele pensa, mas de todos os advogados que mantiveram contato 

com o processo; que ajuizou a reclamação trabalhista em desfavor do réu 

e seus familiares, que plantam juntos, sendo classificados como uma 

família de fazendeiros, que no mencionado processo a autora e demais 

polos passivos da ação foram condenados ao pagamento de R$ 300,00 

(trezentos mil reais) e o réu tem contrato de honorários advocatícios com 

seu cliente na proporção de 30% (trinta por cento) do valor por ele 

recebido. A fim de resolver a questão as partes celebraram acordo 

ficando convencionado ainda que a autora iria pagar ao réu a importância 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de honorários advocatícios, 

mediante depósito judicial nas datas de 30.5.2019 e 30.7.2019 e que até o 

presente momento efetuou, com atraso, o pagamento do valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Que as palavras mencionadas foram ditas com 

animus narrandi e não com animus laedendi e invoca ainda o artigo 142, 

inciso I do CP o qual dispõe ser impunível a injúria ou difamação proferia na 

discussão da causa. Finaliza seus argumentos apresentando pedido 

contraposto em desfavor do autor alegando ter gastos com a ação, já que 

trabalha na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, tendo que gastar seu tempo 

profissional e perda de tempo útil do trabalho com a presente ação. Ao 

final requereu a condenação da autora em litigância de má-fé. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Essas premissas 

forçam reconhecer que a improcedência dos pedidos feitos pela autora é 

a medida que se impõe. Explico. Verifica-se que o réu ao mencionar 

palavras ofensivas a autora o fez nos limites dos autos, não havendo 

repercussão pública apta a ofender publicamente a integridade moral da 

autora. Ademais conforme disposto no artigo 142 do Código Penal não 

constituem injúria ou difamação punível, inciso I a ofensa irrogada em juízo, 

na discussão da causa, pela parte ou seu procurador. Verifico que no 

presente caso, embora a conduta do réu não seja a mais recomendável, 

encontra-se acobertada pelo disposto no mencionado artigo. No mesmo 

sentido é a doutrina a respeito do tema: Discussão da causa. Significa a 

ofensa produzida no debate, oral ou escrito, ocorrido na relação 

processual e necessitando, com esta, guardar relação. Pode acontecer 

por petição e ainda durante uma audiência. Na jurisprudência: TJSP: 

‘Imunidade judiciária tem por fim assegurar a amplitude da discussão da 

causa ou defesa de direitos em litígio, mas não é, nem podia ser outorgada 

indefinidamente: tem o seu limite instransponível na sua própria razão 

finalística. A locução ‘na discussão da causa’ contida no preceito legal, 

esta precisamente a indicar que a idenidade penal só se refere ao que as 

partes ou seus procuradores alegam em torno ao objeto da controvérsia 

(relação jurídica em debate e provas aduzidas), tendo em vista a 

elucidação e convencimento do Juiz’ (HC 496.269-3/1, Caçapava, 5.ª C., 

rel. José Damião Pinheiro Machado Cogan, 09.06.2005, v.u., JUBI 105/05). 

(NUCCI Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, RT, São Paulo/SP, 

2013, p. 730) No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA - DIFAMAÇÃO E 

INJÚRIA - QUEIXA-CRIME CONTRA MAGISTRADO POR EXPRESSÕES 

TIDAS POR INJURIOSAS UTILIZADAS NA INICIAL DE MEDIDA CAUTELAR 

DE ARRESTO PROPOSTA CONTRA O QUERELANTE - PEÇA PROCESSUAL 

CUJA CONFECÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO - 

INEXISTÊNCIA DE AUTORIA E ATIPICIDADE DOS FATOS - IMUNIDADE 

JUDICIÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 142, I, DO CÓDIGO PENAL - 

QUEIXA-CRIME REJEITADA. Se é certo que entre o advogado e seu cliente 

deve existir a mais ampla afinidade de interesses na interposição da 

causa, devendo o cliente expor àquele, da forma mais abrangente 

possível, os fatos constitutivos de seu direito, até por força do que dispõe 

a norma processual inserta no artigo 333, I, do CPC, não menos certo é 

que o causídico, ao elaborar qualquer peça processual, nela faz inserir a 

narrativa dos fatos de forma técnica e pessoal, sem qualquer interferência 

de seu cliente, não se podendo, portanto, responsabilizar o querelado 

pelas expressões utilizadas na peça elaborada por seu advogado, seu 

único e exclusivo autor. Expressões tidas por ofensivas à honra, 

irrogadas em juízo, não constituem delitos, haja vista a exclusão da 

tipicidade prevista no inciso I do art. 142 do Código Penal, notadamente 

quando a suposta ofensa está intimamente ligada à causa deduzida em 
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juízo, como é o caso dos autos. (N.U 0024994-47.2002.8.11.0000, 

JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 

22/05/2003, Publicado no DJE 23/06/2003) HABEAS CORPUS - 

PRETENDIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - ADVOGADO - 

ALEGAÇÃO DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO IRROGADAS À 

REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO - EXERCÍCIO DO DIREITO À 

AMPLA DEFESA DO CONSTITUINTE - AUSÊNCIA DE DOLO - CONDUTA 

ABRANGIDA PELA IMUNIDADE JUDICIÁRIA - DELITOS NÃO TIPIFICADOS - 

FALTA DE JUSTA CAUSA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

CARACTERIZADO - WRIT CONCEDIDO. Demonstrado que o advogado agiu 

em defesa dos interesses de seu constituinte e sob o manto da imunidade 

judiciária, excluída se encontra a tipicidade das condutas tendentes à 

caracterização da calúnia e difamação em face da comprovada ausência 

de dolo. (N.U 0020252-47.2000.8.11.0000, SHELMA LOMBARDI DE KATO, 

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2000, Publicado no DJE 

09/10/2000). Diante do que consta nos autos, tenho que ofensa não se 

tornou pública, ficando restrita a discussão dos autos; desta maneira 

entendo que o pedido da autora deve ser julgado improcedente. Em 

relação ao pedido contraposto melhor sorte não teve o réu, uma vez que 

também não logrou êxito em comprovar os danos alegados; inclusive por 

ser o réu advogado tenho que os alegados gastos com o processo são 

em muito reduzidos uma vez que advoga em causa própria, que força a 

improcedência do pedido contraposto. Deixo também de condenar o autor 

em litigância de má-fé, vez que não vislumbro sua ocorrência, já que a 

autora somente exerceu seu direito de buscar o judiciário quando 

sentiu-se lesado, somente não logrando êxito em seu intento. De todo o 

exposto julgo improcedentes os pedidos feitos pelo autor na inicial bem 

como o pedido contraposto, feito pelo réu, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 

Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Tapurah/MT 13 de 

março de 2020. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/95, 

HOMOLOGO a decisão acima redigida para que produza seus regulares 

efeitos legais. Com o trânsito, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000472-76.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMIRO SILVINO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (REU)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 10(dez) dias, manifestar sobre a perícia e 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação. O referido é 

verdade e dou fé Cristiane Rohenkohl Roscete Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000333-27.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR FRANCISCO (AUTOR(A))

ARILDO FRANCISCO (AUTOR(A))

KARINE HENKEL (AUTOR(A))

VANESSA PEREIRA BERNARDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISUAL TURISMO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo as 

partes para no prazo de 05 (cinco) dias especificarem as provas que 

pretendem produzir. O referido é verdade e dou fé. Cristiane Rohenkohl 

Roscete Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000333-27.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR FRANCISCO (AUTOR(A))

ARILDO FRANCISCO (AUTOR(A))

KARINE HENKEL (AUTOR(A))

VANESSA PEREIRA BERNARDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISUAL TURISMO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo as 

partes para no prazo de 05 (cinco) dias especificarem as provas que 

pretendem produzir. O referido é verdade e dou fé. Cristiane Rohenkohl 

Roscete Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000832-11.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALQUIMAR EUGENIO DE CAMARGO (REU)

ADRES EUGENIO DE CAMARGO (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC, 

conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 11/05/2020 

Hora: 14:15

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63582 Nr: 351-02.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade rural formulado por 

NELSON ANTONIO DE OLIVEIRA e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Contudo, a exigibilidade de tais 

despesas processuais fica suspensa na forma do art. 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil, eis que beneficiário da gratuidade de 
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justiça.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado devidamente certificado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55273 Nr: 335-53.2015.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADELAR DA SILVA, VOLMIR DE 

OLIVEIRA, PEDRO ROGÉRIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT, ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16037, 

JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - OAB:OAB/MT 6528-0

 Processo nº 335-53.2015.811.0085 (Código 55273)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL, em face de JOSÉ ADELAR DA SILVA, VOLMIR DE 

OLIVEIRA e PEDRO ROGÉRIO MIRANDA, todos devidamente qualificados 

nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo extrajudicial, 

consoante petição juntada às fls. 122/123.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido.

Sendo assim, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e, tratando-se de direito transigível, devida é a homologação 

por ato judicial.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial de fl. 

123/123-v, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

CONDENO as partes requeridas ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61039 Nr: 449-21.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do Transito em Julgado da sentença de fls. 68-69, 

bem como para querendo manifestar-se no prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61068 Nr: 470-94.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA DOMINGUES DE OLIVEIRA GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do Transito em Julgado da sentença de fls. 78-80, 

bem como para querendo manifestar-se no prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14679 Nr: 202-31.2003.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIR PEDRALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIB SALOMÃO, MARIA ALVES SALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR 

FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:OAB/MT 20868/O

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, para DECLARAR o domínio do requerente ELOIR PEDRALLI sobre 

o imóvel especificado na exordial e devidamente elencado no mapa e 

memorial descritivo de fls. 149/154.Aguarde-se prazo para a interposição 

de eventual recurso, transcorrido este em branco, INTIME-SE o INCRA 

para realizar a certificação do imóvel, nos termos do art. 3º, do Decreto 

4.449/02, assinalando o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da 

determinação, devendo constar todos os dados do imóvel usucapido de 

forma a individualizá-lo, conforme descritos às fls. 149/154, artigo 167, I, 

n. 28 e artigo 226 da Lei n. 6.015/73, seguindo inclusive cópia dos mesmos 

junto com o mandado.Transcorrido o prazo, realizada ou não a 

certificação do imóvel pelo INCRA, EXPEÇA-SE mandado de registro da 

presente sentença junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca, do qual deverá conter, considerando o disposto no art. 226 da 

LRP: a completa descrição do perímetro do imóvel (fls. 17/18 e fls. 

149/154); a data do trânsito em julgado desta sentença; e a completa 

qualificação do requerente .DETERMINO a extensão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita (fl. 27) à constituição da propriedade perante 

o registro de imóveis, devendo tal advertência constar no 

Mandado.CONDENO os requeridos ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios que, com base no art. 

85, § 8°, do CPC, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).DETERMINO a 

Serventia do Juízo para que EXPEÇA-SE certidão em favor do(a) 

advogado(a) nomeado(a) à fl. 174 a fim de que possa cobrar os 

honorários arbitrados junto ao Estado de Mato Grosso.Após o 

cumprimento das deliberações, devidamente certificado, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe.P.R.I.C.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 23 de abril de 

2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 29538 Nr: 1679-55.2004.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLYSON ARAUJO MENEZES - 

OAB:24511/0, ANTONIO BASTOS NETO - OAB:OAB/MA 15353, 

JÔNATHAS CARVALHO DE SOUSA SANTOS - OAB:OAB/MA nº 17487, 

RENATO COELHO CUNHA - OAB:OAB/MA 10.445

 Processo nº 1679-55.2004.811.0085 (Código 29538)

Vistos.

Em que pese a conclusão dos autos para o encerramento da primeira fase 

do rito escalonado do Tribunal do Júri (judicium accusationis), constata-se 

a pendência do Juízo de retratação do recurso em sentido estrito 

interposto pelo Ministério Público Estadual às fls. 382/385.

Sendo assim, DETERMINO ao Senhor Gestor Judiciário para que certifique 

se houve a intimação da defesa anteriormente nomeada para a 

apresentação das contrarrazões, conforme decisum de fl. 389.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para deliberações, com urgência

CUMPRA-SE.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 23 de abril de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 32327 Nr: 994-14.2005.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSENEY RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo 

Penal, IMPRONUNCIO o réu JESSENEY RODRIGUES PEREIRA, qualificado 

nos autos, relativamente à acusação da prática do delito previsto no artigo 

121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.Isento de 

custas processuais. COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma da CNGC.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE aos Institutos de Identificação Nacional, 

Estadual, à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento 

inquisitorial e ao INFOSEG, acerca da presente absolvição, com sua 

respectiva motivação, nos termos do artigo 1.453, Seção 16, da 

CNGC.P.R.I.CApós o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e anotações de praxe, observando-se o determinado no artigo 414, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal.ÀS PROVIDÊNCIAS.De Alta 

Floresta para Terra Nova do Norte, 23 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52629 Nr: 1269-79.2013.811.0085

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1269-79.2013.811.0085 (Código 52629)

Vistos.

Considerando as peças processuais apresentadas pelas partes, 

notadamente aos documentos aportados pelo parquet de fls. 65/110, 

DETERMINO a lavratura do Auto de Restauração, nos termos do artigo 714 

do Código de Processo Civil, o qual suprirá o processo desaparecido, 

devendo o feito prosseguir normalmente a partir do momento processual 

demonstrado nos autos da restauração.

Devidamente assinado o Auto de Restauração pelas partes ou por seus 

procuradores e por esta Magistrada, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério 

Público Estadual para manifestação.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 23 de abril de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54460 Nr: 1172-45.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULONES COSTA TERRES, EDIVAN BRITO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17.860/MT, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 13.704

 (...) Diante disso, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado 

PAULONES COSTA TERRES, qualificados nos autos, nos termos do artigo 

107, inciso I, do Código Penal.P.R.I.C.O feito prosseguirá em relação ao réu 

EDVAN BRITO DOS SANTOS. DETERMINO a Serventia do Juízo para que 

proceda-se com a retificação da capa dos autos e do Sistema Apolo. 

Após, devidamente cumprido, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, conforme cota ministerial de fls. 

199/199-v.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 23 de abril de 

2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56925 Nr: 1227-59.2015.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON APARECIDO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO FRIGHETTO - 

OAB:23745-O/ MT

 Ante ao exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado 

DENILSON APARECIDO BATISTA, nas infrações do delito capitulado no 

artigo 12 da Lei Federal n.º 10.826/2003, razão pela qual, passo a dosar 

sua pena, em estrita observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 

5º, XLVI, da Constituição Federal. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66609 Nr: 336-96.2019.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL NEVES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o acusado DORIVAL NEVES DA FONSECA, na infração 

capitulada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual, 

passo a dosar sua pena, em estrita observância aos artigos 68, caput, do 

Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal. (...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-59.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DJACI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA LARISSE BEZERRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000111-59.2019.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

preconiza o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as 

causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e 

incisos do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá 

efeito quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que 

houve o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-92.2019.8.11.0085
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Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA MARIA HONORATO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000846-92.2019.8.11.0085. Vistos. A parte promovente IOLANDA MARIA 

HONORATO DE LIMA manejou os presentes embargos de declaração (ID. 

31407815), alegando, em apertada síntese, que a sentença proferida (ID. 

30580693) fora contraditória/obscura, uma vez que o valor atribuído ao 

dano moral se encontra em dissonância com o valor em extenso, bem 

como não fora aplicado o termo inicial dos juros moratórios, conforme 

Súmula 54 do STJ. Os autos me vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais 

existentes na sentença ou decisão. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: “A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da 

outra.” (negritos originais). Pois bem. Considerando que a finalidade dos 

aclaratórios não é a rediscussão do julgado embargado, mas sanar o vício 

aventado, assim passo a fazê-lo. Compulsando detidamente os autos, 

verifica-se que de fato houve a contradição e obscuridade na sentença 

prolatada. Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios 

e, no mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE 

o pedido da parte embargante, razão pela qual, SUPRINDO a omissão ali 

apontada, nos termos do art. 1.022 do CPC, a decisão objurgada deverá 

constar a seguinte redação: “(...) e a título de danos MORAIS, CONDENAR 

a pagar quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizado com correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir do evento danoso (junho de 2017), nos 

termos da Súmula 43 e 54 do STJ, e incidência de juros simples de 1% ao 

mês a partir da citação.” MANTENHO os demais termos da sentença (ID. 

30580693). CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data 

da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-10.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA MARIA HONORATO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000845-10.2019.8.11.0085. Vistos. A parte promovente IOLANDA MARIA 

HONORATO DE LIMA manejou os presentes embargos de declaração (ID. 

31407794), alegando, em apertada síntese, que a sentença proferida (ID. 

30581859) fora contraditória/obscura, uma vez que o valor atribuído ao 

dano moral se encontra em dissonância com o valor em extenso, bem 

como não fora aplicado o termo inicial dos juros moratórios, conforme 

Súmula 54 do STJ. Os autos me vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais 

existentes na sentença ou decisão. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: “A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da 

outra.” (negritos originais). Pois bem. Considerando que a finalidade dos 

aclaratórios não é a rediscussão do julgado embargado, mas sanar o vício 

aventado, assim passo a fazê-lo. Compulsando detidamente os autos, 

verifica-se que de fato houve a contradição e obscuridade na sentença 

prolatada. Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios 

e, no mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE 

o pedido da parte embargante, razão pela qual, SUPRINDO a omissão ali 

apontada, nos termos do art. 1.022 do CPC, a decisão objurgada deverá 

constar a seguinte redação: “(...) e a título de danos MORAIS, CONDENAR 

a pagar quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizado com correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir do evento danoso (09/07/2018), nos 

termos da Súmula 43 e 54 do STJ, e incidência de juros simples de 1% ao 

mês a partir da citação.” MANTENHO os demais termos da sentença (ID. 

30581859). CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data 

da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000871-08.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000871-08.2019.8.11.0085. Vistos. A parte promovente DORVINA MARIA 

DE OLIVEIRA MARCAL manejou os presentes embargos de declaração 

(ID. 31407806), alegando, em apertada síntese, que a sentença proferida 

(ID. 30612540) fora contraditória/obscura, uma vez que o valor atribuído 

ao dano moral se encontra em dissonância com o valor em extenso, bem 

como não fora aplicado o termo inicial dos juros moratórios, conforme 

Súmula 54 do STJ. Os autos me vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais 

existentes na sentença ou decisão. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: “A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da 

outra.” (negritos originais). Pois bem. Considerando que a finalidade dos 

aclaratórios não é a rediscussão do julgado embargado, mas sanar o vício 
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aventado, assim passo a fazê-lo. Compulsando detidamente os autos, 

verifica-se que de fato houve a contradição e obscuridade na sentença 

prolatada. Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios 

e, no mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE 

o pedido da parte embargante, razão pela qual, SUPRINDO a omissão ali 

apontada, nos termos do art. 1.022 do CPC, a decisão objurgada deverá 

constar a seguinte redação: “(...) e a título de danos MORAIS, CONDENAR 

a pagar quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizado com correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir do evento danoso (06/03/2018), nos 

termos da Súmula 43 e 54 do STJ, e incidência de juros simples de 1% ao 

mês a partir da citação.” MANTENHO os demais termos da sentença (ID. 

30612540). CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data 

da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-27.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE COZER TRIACCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o artigo 916 e seguintes da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte 

Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos para o dia 14/11/2019 

às 13h00min. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do 

autor à audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000521-20.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FELIX DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o artigo 916 e seguintes da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte 

Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos para o dia 12/09/2019 

às 13h30min. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do 

autor à audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000464-02.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANI DE OLIVEIRA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o artigo 916 e seguintes da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte 

Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos para o dia 29/08/2019 

às 16h00min. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do 

autor à audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-12.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES TRIACCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o artigo 916 e seguintes da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte 

Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos para o dia 14/11/2019 

às 13h30min. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do 

autor à audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52273 Nr: 955-36.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELIO RODRIGUES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Processo n. 955-36.2013.811.0085 (Código 52273)

Vistos.

DETERMINO a juntada das certidões de antecedentes criminais do(a) 

autor(a) do fato, bem como certifique-se a existência de eventual 

benefício da transação penal concedido ao(à) autor(a) do fato nos últimos 

05 (cinco) anos.

Devidamente aportado, tendo em vista a proposta de transação penal de 

fls. 206/206-v, DETERMINO a Serventia do Juízo para que proceda-se com 

a designação de audiência preliminar, conforme a pauta da Conciliadora 

deste Juízo.

Caso contrário, com a comprovação da existência de benefício da 

transação penal concedido ao(à) autor(a) do fato nos últimos 05 (cinco) 

anos e/ou demonstrado a existência de antecedentes criminais em seu 

desfavor, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público Estadual para 

manifestação.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 23 de abril de 2020.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000070-82.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DOS SANTOS FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS OAB - MT26373/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000070-82.2020.8.11.0077. EXEQUENTE: EDNA MARIA DOS SANTOS 

FRANCA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. Vista ao exequente para dizer se o benefício já foi implantado 

e retificar seus cálculos, se quiser. Após, nova vista ao INSS. VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 23 de abril de 2020. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000243-43.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DURAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000243-43.2019.8.11.0077. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ELIANE DURAN 

Vistos, etc. Em razão da urgência, determino o cumprimento imediato da 

diligência, independentemente da suspensão de prazos da 

Protaria-Conjunta 249/2020. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 23 de 

abril de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000064-75.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

S. O. (INVENTARIANTE)

V. O. (REQUERENTE)

M. O. (REQUERENTE)

T. C. C. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA OAB - MT22517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. O. (ESPÓLIO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE VARA ÚNICA DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO FERNANDES LEITE, S/N, 

ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000064-75.2020.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

34.760,70 ESPÉCIE: [Provas]->ALVARÁ JUDICIAL (1295) POLO ATIVO: 

Nome: SERGIO ONO Endereço: FAZENDA SANTA TEREZA, 0, SERINGAL, 

ZONA RURAL, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 

78245-000 Nome: TERESA CHIEKO CHIKAMI ONO Endereço: SITIO SANTA 

TEREZA, 0, GLEBA LIBERDADE, ZONA RURAL, VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 Nome: MAURA ONO 

Endereço: SITIO SANTA TEREZA, 0, GLEBA LIBERDADE, ZONA RURAL, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 Nome: 

VILMA ONO Endereço: RUA PADRE JOÃO LECONTE, 116, CENTRO, 

PIRAQUARA - PR - CEP: 83301-710 POLO PASSIVO: Nome: KATSUMI ONO 

Endereço: SITIO SANTA TEREZA, 0, GLEBA LIBERDADE, ZONA RURAL, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE, NA PESSOA 

DE SEU ADVOGADO, para ciência dos alvarás ID 28921642 e 28904599 e 

para que preste conta nos autos no prazo de 30 (trinta) dias. VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Técnico(a) Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000630-58.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT7877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000630-58.2019.8.11.0077. AUTOR(A): ANDERSON GLAUCIO ANDRADE 

& CIA LTDA REU: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. Ao requerente para que se 

manifeste acerca da contestação e da reconvenção. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000942-34.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA OAB - SP355024 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000942-34.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GILSON APARECIDO CORREIA 

EXECUTADO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos, etc. Laborei em erro na decisão do ID 26710178, porquanto parti 

do pressuposto de que o requerimento administrativo se deu em 

31/12/2018, quando na verdade foi em 21/12/2008. Portanto, REVOGO a 

decisão do ID 26710178, ficando assim prejudicados os embargos de 

declaração do ID 31067470. A DIB deverá ser a data do requerimento 

administrativo (31/12/2008), e o valor pretérito deve cessar em 

06/01/2017, quando a parte autora passou a receber outro benefício 

inacumulável. A manifestação do INSS pedindo que a DIB seja a data da 

citação não pode ser acolhida, pois o acórdão é claro em dizer que a DIB é 

a data do requerimento administrativo e que somente se não houvesse tal 
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requerimento é que a DIB seria a data da citação. Vista ao INSS para dizer 

se concorda com os cálculos do ID 31197502. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 24 de abril de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000514-52.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT7877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA SAO FRANCISCO DO GUAPORE LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA PANIZI SOUZA OAB - MT6124/O (ADVOGADO(A))

JULIANA NOGUEIRA FERREIRA OAB - MT13538/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO DE ORGANIZAÇÃO E 

SANEAMENTO DO PROCESSO Processo: 1000514-52.2019.8.11.0077. 

AUTOR(A): MILTON DE CASTRO REU: AGROPECUARIA SAO FRANCISCO 

DO GUAPORE LTDA. Vistos, etc. Não há preliminares a serem analisadas. 

Fixo como ponto controvertido do processo a definição do encravamento 

do imóvel rural da parte autora e a inexistência de outra passagem em 

território nacional até o imóvel. Intimem-se as partes para dizerem se têm 

outras provas a produzir, especificando-as e justificando-as, declinando 

qual o fato controvertido que pretendem comprovar por meio de sua 

produção, sob pena de indeferimento; ou para dizer se concordam com o 

julgamento antecipado da lide. Prazo de cinco dias. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 24 de abril de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000053-46.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JOVANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000053-46.2020.8.11.0077. AUTOR(A): LUIZ JOVANI REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Considerando a confluência 

de vontades, HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, nos 

termos propostos na petição do ID 30136122. Via de consequência, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, 

III, b, do Código de Processo Civil. Custas conforme pactuado e, não 

havendo pactuação, serão dividas igualmente entre as partes (art. 90, § 

2º do CPC), observando-se eventual deferimento do benefício da justiça 

gratuita ou isenção legal. Como a transação ocorreu antes da sentença, 

ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver (art. 90, §3º do CPC). P.R.I. Com fundamento 

nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data 

esta sentença, desnecessária a intimação das partes: Art. 914. A 

sentença homologatória de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a 

intimação das partes e de seus patronos. Art. 915. Proferida sentença 

homologatória de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual 

cumprimento da transação, o processo deverá ser arquivado, com as 

anotações devidas. Intime-se a parte autora para formular pedido de 

cumprimento da sentença no prazo de 10(dez) dias. Transcorrido o prazo 

sem manifestação, ao arquivo, com baixa. Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 23 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000695-53.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CORINA MACIEL OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000695-53.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: CORINA MACIEL OLIVEIRA 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Considerando a concordância das partes, nos termos do artigo 487, III, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO os cálculos do ID 23846704, 

prejudicada eventual impugnação oposta pela parte executada. P.R.I. Nos 

termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta 

data esta decisão, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

RPV/precatório, conforme o valor do débito. Intime-se a parte exequente 

para juntar aos autos certidão de óbito e outros documentos requeridos 

pelo INSS. Após, intime-se o INSS para implantação do benefício, via 

sistema PJE. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 23 de abril de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000421-89.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVARENGA SOUSA (AUTOR(A))

C.ALVARENGA SOUSA-COMERCIO - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT7877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1 0 0 0 4 2 1 - 8 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 7 7 .  A U T O R ( A ) :  C . A L V A R E N G A 

SOUSA-COMERCIO - EPP, CRISTIANO ALVARENGA SOUSA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

C. ALVERENGA SOUSA COMERCIO e CRISTIANO ALVARENGA SOUSA 

propôs a presente Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais, em 

face da requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, ambos qualificados nos autos, objetivando a reparação dos 

prejuízos materiais e morais. Aduz o requerente que: “[...] no dia primeiro 

de abril do corrente ano (01.04.2019), o INDEA esteve presente na sede 

da empresa Autora, promovendo uma vistoria de rotina em sua câmara 

fria, não constatando qualquer disfunção, anormalidade ou problema de 

funcionamento e/ou armazenamento das vacinas. vistoria de rotina, a 

equipe do INDEA constatou o congelamento de algumas vacinas, 

DECRETANDO SUA PERDA TOTAL em decorrência disto [...]. Diante da 

gravidade dos fatos e dos danos ocorridos, no mesmo dia da constatação 

(04/04/2019), a Autora solicitou à empresa MR REFRIGERAÇÃO ME LTDA, 

para que promovesse uma vistoria na câmara fria onde as vacinas 

estavam armazenadas, tendo sido constatado, pela referida empresa, que 

o sensor do aparelho (câmara fria) não estava funcionando 

adequadamente, e isto, por conta de oscilações de energia, entre picos, 

quedas e até mesmo interrupções [...]. Importante asseverar (e como já é 

praxe nesta urbe), que durante a semana em que ocorreram os fatos 

houve demasiadas oscilações na rede de energia elétrica, sendo tal fato 

corriqueiro e até mesmo encarado por muitos como algo normal nesta 

urbe. Diante de tal fato, e, sobretudo, considerando a iminência do início da 

Campanha de Vacinação (que se daria em 1º de maio de 2019), em 24 de 

abril de 2019 a Autora promoveu à Notificação Extrajudicial da Requerida, 

relatando os gravíssimos fatos ocorridos, comprovando o prejuízo material 

causado pela má prestação dos serviços, e pedindo a respectiva 

reparação, e isto, sob pena de se judicializar a questão [...].Na ocasião a 

empresa Autora apontou um prejuízo material na ordem de R$ 59.295,95 
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(Cinquenta e nove mil e duzentos e noventa e cinco Reais e noventa e 

cinco centavos), valores estes que incluíam o prejuízo com a perda da 

totalidade das vacinas (preço de custo), impostos, despesas para envio e 

descarte, custo de armazenagem e custo do concerto da Câmara fria [...] 

Nada obstante, em 02 de maio de 2019 a Requerida emitiu a CARTA DE 

INDEFERIMENTO [...], com a aplicação do código de defesa do consumidor 

Com a inicial vieram diversos documentos acostados aos autos. Ao Id. 

21093867, foi determinado a intimação da parte autora para comprovação 

da hipossuficiência alega da inicial. Já ao Id. 21205172, a empresa 

requerente comprovou o pagamento das custas processuais. 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, ocasião em que 

pugnou: a) inexistência de responsabilidade em razão de a unidade 

consumidora da requerente ser superior a tensão de 2,3 kv; b) 

responsabilidade da requerida limitada até o ponto de entrega do 

fornecimento de energia elétrica; c) culpa concorrente por ausência de 

observância do dever de cuidado em razão da atividade exercida; d) 

ausência de comprovação do dano material; e) inexistência da dano moral 

e, alternativamente, f) havendo eventual condenação por danos morais, a 

observância da razoabilidade e proporcionalidade; g) não aplicação do 

código de defesa do consumidor pelo não enquadramento na definição de 

consumidor. Com a contestação, foram juntados diversos documentos aos 

autos. Na data de 18/09/2019, foi realizada audiência de conciliação, 

ocasião restou infrutífera a tentativa de conciliação (Id. 24067196). A 

requerente apresentou impugnação à contestação ao Id. 25253138, 

ocasião em que impugnação todas as teses aventadas pela requerida em 

sede de contestação, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. 

Determinado a intimação das partes para ciência da decisão saneadora, 

ambas manifestaram o não interesse na produção de novas provas (Ids. 

31173981 e 31214999). É o necessário. Fundamento e decido. O 

processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Ainda, deve ser consignado que o presente 

litígio não há necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, inciso I, do CPC, dispensando, assim, dilação probatória, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 1.Do Mérito 

Manuseando o presente feito, verifico serem julgados parcialmente 

procedentes a pretensão inicial. Cinge a controvérsia sobre a 

responsabilidade dos prejuízos suportados pela requerente, para, 

posteriormente, aferir a extensão do dano e consequentemente o dever 

de indenizar. Pretende a requerente a indenização em razão do suposto 

dano material e moral causado pela requerida, pois, com a oscilação da 

energia elétrica o sensor do aparelho da câmara fria não estava com o 

funcionamento adequado, ocasionado no congelamento de algumas 

vaginas e perda total do material. Inicialmente, cumpre esclarecer que, 

quanto à irresignação da parte ré sobre a não aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, sob o fundamento de a requerente adquirir 

insumos para o desempenho de sua atividade lucrativa e não destinatário 

final. Sabe-se que para incidência do Código de Defesa do Consumidor 

adota-se a teoria finalista ou subjetiva, ou seja, considera-se consumidor 

quem utiliza bens e serviços como destinatário final, como a própria letra 

da Lei define (art. 2° do CDC). Todavia, in casu, nota-se a existência da 

condição da hipossuficiência/vulnerabilidade técnica, já que a empresa 

autora utiliza o fornecimento da energia elétrica para possibilitar a própria 

atividade econômica, sendo necessária para manter adequadamente a 

comercialização das vacinas próprias para pecuária, o que, aliás, autoriza 

excepcionalmente a incidência da teoria finalista mitigada. A propósito, 

nesse sentido é o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULAR E 

INCORPORADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. 

TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 

RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. SÚMULA 543 DO STJ. AGRAVO INTERNO 

NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que 

o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade 

econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação 

de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o 

abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de 

hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, 

autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria 

finalista mitigada). [...] (AgInt no AREsp 1545508/RJ, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 

18/02/2020). Dito isto, o art. 14, §3º, do CDC, estabelece que o fornecedor 

de serviços não será responsabilizado quando provar a inexistência de 

defeito e culpa exclusiva do consumidor. No entanto, a requerida 

responde independentemente da prova da culpa, ou seja, de forma 

objetiva, nos termos do art. 37, §6°, da Constituição Federal, cabendo-lhe 

provar fato constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte ré. (art. 373 do CPC). Como decorrência da responsabilidade objetiva 

do prestador do serviço, este é obrigado a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, 

conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao 

passo que, o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de 

reparar os danos causados. A requerente juntou aos autos laudo técnico 

da câmara frigorífica e, com o auxílio de outros termo sensores e 

visualmente, observou que a temperatura no visor do controlador estava 

acima da máxima permitida, realizando leitura falsa com o sensor 

desequilibrado, ocasionando o congelamento da vacina, concluindo como 

possível causa a falha na energia, como instabilidade e oscilação de picos 

e queda de energia, indicando como solução a troca do sensor e 

instabilidade da energia. Nesta senda, embora a empresa ré alegue culpa 

concorrente por ausência de observância do dever de cautela da 

requerente frente à atividade exercida, o laudo técnico indicou como 

causa do problema a oscilação da energia elétrica e que a solução se 

daria com a correção da falha (oscilação) da energia elétrica, ou seja, a 

simples alegação de inobservância de cautela frente a atividade 

desempenhada pela requerente não é suficiente para comprovar a correta 

prestação do serviço, conforme preconiza o art. 14°, §2°° do CDC, em que 

não comprovação de qualquer novas técnicas para solucionar problema 

quanto à oscilação de energia Logo, deveria a empresa ré comprovar o 

adequado fornecimento de energia, desconstituindo a pretensão inicial 

(art. 373 do CPC), no entanto, não desincumbiu deste ônus tampouco da 

alegação de ausência de responsabilidade de ressarcir danos elétricos 

por tensão superior a 2.3 kv, notadamente por não haver qualquer 

documento probatório para tanto, se limitando a indicação de lei. Além 

disso, a requerida juntou aos autos comprovação de abertura do sinistro 

sem que houvesse resposta da vistoria, tampouco dados de eventual 

análise in loco (Ids. 24816931 e 24816933). Outrossim, quanto à alegação 

de limitação da responsabilidade da concessionária até o ponto de entrega 

da energia elétrica, tal insurgência não merece prosperar, pois, ainda que 

seja de responsabilidade do consumidor manter a adequação técnica e a 

segurança das instalações internas da unidade consumidora, da mesa 

forma cabe à Energisa realizar a manutenção do condutor neutro da 

unidade consumidora para evitar as oscilações, quedas e picos de 

energia, visto que a perícia comprovou que estas foram as causas dos 

prejuízos materiais à requerente e, sendo o ponto de entrega a conexão 

do sistema elétrico da concessionaria com as instalações elétricas da 

unidade consumidora, repito, não desincumbiu deste ônus. Dessarte, 

demonstrado o nexo causal entre a conduta da requerida em não realizar 

a manutenção adequada até ponto de entrega e os prejuízos suportados 

pela requerente, comprovado está o dano. O art. 927 do Código Civil 

dispõe que aquele por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a 

repará-lo, medindo-se a reparação pela extensão do dano, conforme 

preconiza do art. 944 do mesmo diploma legal. A título de danos materiais, 

a requerente pleiteia a condenação da requerida no pagamento da quantia 

de R$ 92,145,53 (noventa e dois mil e cento e quarenta e cinco reais e 

cinquenta e três centavos), relativo os prejuízos materiais de perdas da 

vacinas, o pagamento do imposto para aquisição de novas vacinas, 

despesa com o conserto da câmara fria e despesas para incineração dos 

produtos danificados. Analisando todos as notas fiscais encartados aos 

autos (comprovação do dano material) e o preço de venda das vacina até 

o consumidor final (lucros cessantes) chega-se à soma de R$ 82.145,53 

(oitenta e dois mil e cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e três e 

centavos), pois, não há comprovação nos autos quanto ao valor gasto 

com a incineração e frete das vacinas danificadas. No que pertine ao 

pleito por danos morais, a pretensão da requerente não merece prosperar. 

A indenização por dano moral deve ficar restrita àqueles casos em que 

efetivamente os atributos da personalidade, como a honra e a dignidade 

são drasticamente atingidos, sob pena de criação de uma verdadeira 

indústria do dano moral, no entanto, a pessoa jurídica é desprovida de 

honra subjetiva e imune a injúria, mas pode sofre dano moral (súmula 227 

– STJ), quando lhe ofender a honra objetiva. No presente caso, não houve 

comprovação da violação honra objetiva ou da imagem perante terceiros, 

pois, o desempenho da atividade da requerida e os danos quanto às 
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vacinas não são suficientes para macular a honra objetiva ou a imagem e, 

portanto, não há fano moral a ser indenizável. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação e, condeno a demandada 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao 

pagamento à reclamante C. AVARENGA SOUSA E COMERCIO E 

CRISTINOA ALVERENGA SOUSA do valor de R$ 82.145,53 (oitenta e dois 

mil e cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e três e centavos) a título 

de danos materiais e lucros cessantes, com correção monetária pelo INPC 

e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data 

do evento danoso (04/04/2019), julgando extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Condeno a 

requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, bem 

como em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da condenação. Condeno a requerente C. AVARENGA SOUSA 

E COMERCIO E CRISTINOA ALVERENGA SOUSA ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da sua 

sucumbência (R$ 50.000,00), com correção monetária pelo INPC desde a 

data da propositura da ação e juros de 1% ao mês a contar do trânsito em 

julgado. Vedada compensação de honorários. P.R.I. Transitada em julgado, 

intime-se para formular pedido de cumprimento da sentença. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 24 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000359-49.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LIRA FREITAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SMERDECK PIOTTO OAB - MT22984-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000359-49.2019.8.11.0077. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CRISTIANE 

LIRA FREITAS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. CRISTIANE LIRA FREITAS 

propôs a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito 

c/c Danos Morais, em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos qualificados nos autos, 

objetivando liminarmente a suspensão de cobranças indevidas em razão 

da alteração da classe e subclasse da unidade consumidora, bem como a 

não negativação da autora nos cadastros de proteção de crédito. 

Esclarece a requerente, em síntese, ser consumidora dos serviços de 

energia prestados pela empresa requerida por meio da Unidade 

Consumidora n º 6/1129324-8, cuja unidade consumidora se refere à 

propriedade rural onde reside desde abril do ano de 2017, no entanto, 

somente no mês de junho de 2018 solicitou à empresa ré a troca de 

titularidade da Unidade Consumidora, mas não a alteração da 

classe/subclasse, alterando-se, por conseguinte, o nome do antigo 

morador, Sr. Enivaldo Duarte, para o seu nome. Ocorre que, afirma a 

requerente que, por falha na prestação de serviço, foi realizada a troca da 

CLASSE/SUBCLASSE da unidade consumidora, pois, onde constava 

RURAL/AGROPECURÁRIA RURAL/MONOFÁSICA passou a constar 

RESIDENCIAL/RESIDENCIAL/MONOFÁSICA na classe de consumo, 

acarretando-lhe prejuízos com o aumento do valor da tarifa tributária, já 

que antes da alteração a tarifa tributária era de R$ 0,450650 (fatura mês 

05/2018) e após a alteração o valor passou a ser R$ 0,828960 (fatura 

mês 06/2018). Ademais, afirma a requerente que após o recebimento da 

fatura de energia do mês 08/2018, procurou a parte ré registrando as 

reclamações sob os números de protocolos 51046783 de 24/08/2018 e 

51578706 de 19/09/2018, sendo lhe assegurado que haveria a alteração 

das classes da unidade consumidora que passasse a constar como rural 

e que as cobranças realizadas a mais seriam compensadas. Na 

sequência, esclarece a autora que recebeu as faturas do meses 09/2018, 

valor 89,77; 10/2018, valor R$ 73,00; 11/2018, valor R$ 18,95; 12/2018, 

valor R$ 108, 27, 01/2019, valor R$ 40,32 e 02/2019, valor de R$ 45,32, 

mas nestes meses não foi realizada a confirmação da leitura da unidade 

consumidora e supreendentemente recebeu no mês 03/2019 a fatura de 

energia no valor de R$ 1.429,40 e, no mérito, pugna pela inversão do ônus 

da prova; aplicação da responsabilidade objetiva; a cobrança de energia 

seja realizada como rural, alterando-se classe e subclasse para 

RURAL/AGROPECUÁRIA RURAL/MONOFÁSICA; o pagamento de danos 

materiais no importe de R$ 5.508,66 e danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) Com a inicial vieram diversos documentos 

acostados aos autos. Na data de 18/06/2019, o juiz de direito Dr. Leonardo 

de Araujo Costa Tumiati deferiu a liminar em favor do requerente, para que 

o requerido procedesse com a retificação da classe/subclasse da unidade 

consumidora n° 6/1129324-8 (Id. 20979979). No dia 18/10/2019, foi 

realizada audiência de conciliação, ocasião em que restou infrutífera a 

tentativa de conciliação (Id. 25180889). Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação ao Id. 25965091, pugnando pela improcedência 

dos pedidos da inicial, notadamente por não haver alteração da unidade 

consumidora, tendo em vista que no momento da transferência da 

titularidade a requerente informou que a finalidade do imóvel era 

residencial, mantendo-se o cadastro como rural, bem como o faturamento 

de consumo de energia estar regular em razão de o cálculo de consumo 

poder ser realizado na zona rural de forma plurimensal (“à concessionária 

efetuar leitura direta no medidor de energia elétrica, dos últimos três 

meses, sendo que no intervalo entre esses períodos que não se realiza 

leitura direta no medidor, as faturas são cobradas através da MÉDIA 

MENSAL DO USUÁRIO”) e a impertinência do inversão do ônus da prova e 

da repetição do indébito. Com a contestação, foram juntados diversos 

documentos aos autos. A requerente apresentou impugnação à 

contestação ao Id. 26815880, apresentando impugnação geral à 

contestação, apresentando as mesmas razões expostas na inicial e para 

que seja dada procedência à ação. É o necessário. Fundamento e decido. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Ainda, deve ser consignado que o presente 

litígio não há necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, inciso I, do CPC, dispensando, assim, dilação probatória, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. Todavia, há 

questão preliminar lançada pela requerente, de modo que passo a 

apreciá-las. I – Da Inversão do Ônus da Prova Vieram-me os autos 

conclusos para prolação da sentença, ocorre que o requerente formulou 

na inicial pedido de inversão do ônus da prova, sob alegação de 

hipossuficiência em relação ao requerido, haja vista tratar-se de uma 

relação de consumo com a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor. A doutrina e a jurisprudência pátrias, majoritariamente, 

adotam a teoria subjetiva (finalista) do conceito de consumidor. Tal teoria 

se encontra estampada no art. 2º do CDC, dispondo que “consumidor é 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final”. No caso vertente, verifica-se que, embora se 

faça uma solicitação pessoalmente à unidade de atendimento, a 

requerente apenas recebeu os números dos protocolo da reclamação 

para alteração do classe da unidade consumidora para rural, contudo, 

quanto ao teor da reclamação, sabe-se que tal registro deve ficar com a 

empresa para controle e providências, revelando-se de difícil acesso ao 

consumir, restando atendida a hipossuficiência técnica da requerente 

diante da imprescindibilidade da facilitação da defesa, pois se apresenta 

em condição inferioridade técnica se comparada à empresa requerida. Já 

a verossimilhança exigida pela lei consumeirista, no mesmo sentido acima 

exposto, há uma afirmação da requerente asseverando que ao registrar 

as reclamações, lhe foi assegurado pelos colaboradores da requerida que 

seria novamente alterada a classe da unidade consumidora para rural e 

que as cobranças realizadas a maior seriam compensadas. Assim, in 

casu, os documentos acostados aos autos, ainda que conste a 

propriedade rural registrada em nome da requerente, não é suficiente para 

facilitação da defesa, pois, ainda remanesce o acesso ao conteúdo das 

reclamações e podem ser disponibilizadas somente pela empresa ré. 

Portanto, diante da hipossuficiência da requerente, cabível a inversão do 

ônus da prova ao caso, pois, se trata de relação de consumo (prestação 

de serviços de energia elétrica), devendo incidir ao caso todos os 

princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, que passo a 

analisar no mérito. 2.Do Mérito Manuseando o presente feito, verifico 

serem julgados improcedentes a pretensão inicial. No mérito, a 
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controvérsia posta em juízo atém-se ao fato se são devidas as cobranças 

de energia conforme o enquadramento da unidade consumidora. Pretende 

a requerente a indenização em razão do suposto dano matéria praticado 

pela requerida, pois, foram cobrados valores de energias em razão da 

alteração de classe/subclasse e a repetição do indébito Da análise das 

provas existentes nos autos, bem como dos fatos trazidos à apreciação 

deste Juízo, não verifico a existência de ato ilícito perpetrado pela ré, que 

pudesse lhe impor o dever de indenizar. Nesta senda, conforme 

demonstrado nos autos pela requerida, por meio do histórico de consumo 

foi possível constatar que as faturas da requerente estão sendo 

faturadas como rural e, ao analisar o cadastro do cliente juntado, mais 

precisamente na classificação do cliente, consta como ATIVIDADE: 1512 

CRIAÇÃO DE BOVINOS, CLASSE: 04 RURAL, SUBCLAS: AGROPECUÁRIA 

RURAL, GRUPO: 02 CONVENCIONAL BAIXA T e SUBGRUP: 03 B2 B2, ou 

seja, que o consumo de energia da requerente está sendo processado na 

contas de energia como RURAL e não URBANA. Ademais, quanto ao 

faturamento do valor, a resolução 414/2010 da ANEEL disciplina as 

adoções gerais de fornecimento de energia e suas formas de leituras a 

serem realizadas nas unidades consumidoras: Art. 85. A realização da 

leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser 

efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente: I – prévia 

concordância do consumidor, por escrito II – leitura plurimensal, observado 

o disposto no art. 86; III – impedimento de acesso, observado o disposto 

no art. 87; IV – situação de emergência ou de calamidade pública, 

decretadas por órgão competente, ou motivo de força maior, comprovados 

por meio documental à área de fiscalização da ANEEL, observado o 

disposto no art. 111; ou V – prévia autorização da ANEEL, emitida com 

base em pedido fundamentado da distribuidora; [...] Assim, o cálculo do 

consumo de energia elétrica pode ser realizado a cada três meses, ou 

seja, quando há leitura direta no medidor de consumo, sendo que nos 

intervalos em que as faturas não são realizadas, o consumo de energia é 

calculado pela média mensal, conforme preconiza o §3° do art. 86 da 

Resolução 414/2010 – ANAEEL: “§3° A distribuidora deve realizar a leitura 

no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 

(dois) ciclos consecutivos.” Além disso, o parágrafo anterior ainda 

possibilita ao consumidor que ele próprio realize a leitura mensal e, caso 

não efetue, será o faturamento realizado pela média (“§2°Caso o 

consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário 

previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, 

conforme disposto no art. 89.”) Logo, não havendo pela requerente a 

comprovação de que ela própria tenha realizado a leitura do medidor, resta 

incontroverso nos autos que a residência da requerente está localizada 

na zona rural e que as leituras do medidor estão sendo realizadas 

conforme determinações da ANEEL, observando-se a localização da 

unidade consumidora para faturamento da energia, ou seja, de acordo 

com o cadastro constate na empresa de energia elétrica. Outrossim, 

quanto aos fins da unidade consumidora, em que pese a requerente 

afirmar na inicial não ter realizado a solicitação de alteração da subclasse 

para residencial, em sede de impugnação à contestação aduz não haver 

relevância a finalidade do imóvel, pois está localizado na zona rural, 

porém, nos autos não houve comprovação se no momento da 

transferência da titularidade da unidade consumidora foi informado à 

empresa ré sobre a destinação do imóvel e, ainda tenha havido alteração 

da subclasse, verifica-se que não houve mudança do faturamento do 

consumo de energia, pois, a requerida comprovou que o faturamento está 

observando tanto a localidade do imóvel quando das disposições da 

ANEEL. Portanto, comprovado que o faturamento da energia elétrica está 

observando a localização da unidade consumidora para fins de cobrança, 

não havendo alteração no valor quanto aos fins para que destina do 

imóvel, desde que localizada na zona rural, bem como manifestado não 

haver relevância pela requerente sobre finalidade do imóvel, não resta 

alternativa a não ser julgar improcedente os pedidos contidos na inicial. 

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Repetição Indébito c/c Danos Moraes com Pedido de Liminar 

proposta CRISTINA LIRA FREITAS em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da 

justiça gratuita. P.R.I. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, 24 de abril de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000205-65.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAISA GARCIA PENHA (EXECUTADO)

 

reabertura de prazo ao exequente por cinco dias, sob pena de extinção.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-38.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000793-38.2019.8.11.0077. REQUERENTE: ANA MARIA DE 

OLIVEIRA INACIO REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO em 

desfavor de BANCO PAN. PRELIMINARES DA IMPOSSIBILIDADE DE 

CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA Rejeita-se a impugnação a justiça 

gratuita, uma vez que no sistema dos juizados especiais o processo é 

gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o 

requerimento de gratuidade no momento da interposição de recurso 

inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a possibilidade de 

imposição de condenação em custas e honorários, o que não é o caso 

dos autos. DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL Deixo de acolher a 

preliminar de incompetência desse juízo em razão da necessidade de 

perícia técnica, visto que as provas produzidas nos autos são suficientes 

para julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento do Poder 

Judiciário. DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA Afasta-se a 

preliminar de falta interesse processual, uma vez que está presente o 

binômio necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, bem como se 

mostra adequada a via eleita para a defesa do direito que se afirma 

violado. MÉRITO Noticia a parte Reclamante que é titular de benefício 

previdenciário e de acordo com extrato fornecido pelo INSS (doc. em 

anexo) o benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo 

consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob o nº. 

3206801577, a ser pago em 72 parcelas de R$ 96,00. Que é idosa e 

analfabeta e não se recorda quais empréstimos foram de fato contraídos 

por ela, requerendo desse modo a inversão do ônus da prova, a 

restituição em dobro de todo o valor descontado indevidamente de seus 

proventos e indenização por danos morais. A Reclamada afirma que a 

autora contratou em 09/05/2018 o empréstimo, no valor de R$ 3.442,09, a 

ser pago em 72 parcelas de R$ 96,00, através de descontos no benefício 

previdenciário, que a Requerente apresentou os seus documentos 

pessoais, a saber: documento de identidade; CPF; comprovante de renda; 

e comprovante de endereço. Analisando detidamente os autos, verifico 

que a Reclamada trouxe o contrato devidamente assinado, tendo cumprido 

seu ônus probatório, cabendo a reclamante a quitação do valor total da 

dívida. Ora, simplesmente cancelar o pacto significa um enriquecimento 

sem causa e um prejuízo ao reclamado, porque o dinheiro foi 

disponibilizado, e as parcelas correspondem ao pagamento. Portanto, não 

há que se falar em abuso por parte da Reclamada, uma vez que foi a 
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própria parte Autora quem deu causa ao débito existente. Ademais, 

considerando que houve tentativa de alteração da verdade dos fatos, bem 

como utilização do processo para obter objetivo ilegal, ex vi do artigo 80, II 

e III do CPC, condeno a parte autora ao pagamento de multa por litigância 

de má fé no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser revertido em 

favor da parte contrária, bem como ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Diante, deste contexto há que se 

adotarem medidas para que ações temerárias não sejam propostas e 

desse modo o Judiciário possa atender as demandas da sociedade de 

forma justa. Essas premissas forçam reconhecer a improcedência dos 

pedidos. DISPOSITIVO Pelo exposto proponho: a) REJEITAR as 

preliminares arguidas; b) JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; c) 

CONDENAR a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má fé 

no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser revertido em favor da 

parte contrária, bem como ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 24 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-08.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000795-08.2019.8.11.0077. REQUERENTE: ANA MARIA DE 

OLIVEIRA INACIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por ANA MARIA DE OLIVEIRA 

INACIO em desfavor de BANCO BRADESCO S. A. DA AUSÊNCIA DE 

CONDIÇÃO DA AÇÃO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Afasta-se a 

preliminar de falta interesse processual, uma vez que está presente o 

binômio necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, bem como se 

mostra adequada a via eleita para a defesa do direito que se afirma 

violado. DA CONEXÃO Deixo de acolher a preliminar de conexão, vez que 

no caso dos autos, se tratam de contratos diversos, não havendo a 

mesma causa de pedir. MÉRITO Noticia a parte Reclamante que é titular de 

benefício previdenciário e de acordo com extrato fornecido pelo INSS 

(doc. em anexo) o benefício vem sofrendo descontos em razão de 

empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob o nº. 

3147737930, a ser pago em 72 parcelas de R$ 70,00. Que é idosa e 

analfabeta e não se recorda quais empréstimos foram de fato contraídos 

por ela, requerendo desse modo a inversão do ônus da prova, a 

restituição em dobro de todo o valor descontado indevidamente de seus 

proventos e indenização por danos morais. A Reclamada afirma que 

contrato objeto dos autos, cumpre informar que o contrato de número 

3147737930, parcelado em 72 parcelas de R$ 70,00, mediante 

consignação em benefício previdenciário. Que não se trata de contrato 

nulo, pois a operação foi contratada normalmente, de maneira totalmente 

lícita, sem qualquer vício de vontade, bem como a parte autora se 

beneficiou dos valores. Contudo não acostou nenhum documento nos 

autos. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. A Reclamada 

apresentou contestação genérica, se limitando a tese de que os fatos 

descritos na inicial não são suficientes para ensejar a reparação por 

danos. Ora, a parte reclamada é responsável pelos descontos, mormente 

porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu 

sistema de cobrança. Ademais, a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo 

causal, contudo observa-se pelo extrato jurídico acostado ao processo 

em tela pela reclamante que apenas 14 parcelas, no valor de R$ 70,00 

(setenta reais) foram descontadas, que o status do contrato atualmente é 

“EXCLUIDO” (conforme ID. 24846188). Sendo assim, deve a reclamada 

restituir de forma simples as parcelas 14 parcelas no valor de R$ 70,00 

reais, descontadas indevidamente da conta da reclamante, ou seja, deve 

ressarcir o valor de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais). Reputa-se 

assim existente a prática do ato ilícito, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Pelo 

exposto proponho: a) REJEITAR as preliminares arguidas; b) JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil; c) DECLARAR nulo o contrato nº 

3147737930, ante a inexistência de relação jurídica entre as partes; d) 

Para CONDENAR a Reclamada a restituir de forma simples o valor pago 

pela reclamante, qual seja R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), a ser 

corrigido monetariamente pelo índice INPC desde o desconto, e ainda, 

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir da citação. e) CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data, Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(Artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 24 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-60.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000798-60.2019.8.11.0077. REQUERENTE: ANA MARIA DE 
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OLIVEIRA INACIO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos, Relatório dispensado. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por ANA 

MARIA DE OLIVEIRA INACIO em desfavor de BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. PRELIMINARES DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL Deixo de acolher a preliminar de incompetência desse juízo em 

razão da necessidade de perícia técnica, visto que as provas produzidas 

nos autos são suficientes para julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento do Poder Judiciário. DA CONEXÃO Deixo de acolher a 

preliminar de conexão, vez que no caso dos autos, se tratam de contratos 

diversos, não havendo a mesma causa de pedir. DA AUSÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA Afasta-se a preliminar de falta interesse 

processual, uma vez que está presente o binômio necessidade e utilidade 

da prestação jurisdicional, bem como se mostra adequada a via eleita para 

a defesa do direito que se afirma violado. MÉRITO Noticia a parte 

Reclamante que é titular de benefício previdenciário e de acordo com 

extrato fornecido pelo INSS o benefício vem sofrendo descontos em razão 

de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob o 

nº. 595156907, a ser pago em 72 parcelas de R$13,00. Que é idosa e 

analfabeta e não se recorda quais empréstimos foram de fato contraídos 

por ela, requerendo desse modo a inversão do ônus da prova, a 

restituição em dobro de todo o valor descontado indevidamente de seus 

proventos e indenização por danos morais. A Reclamada afirma que o 

contrato foi celebrado em 13/05/2019, no valor de R$ 461,48, a ser quitado 

em 72 parcelas de R$ 13,00, mediante desconto em benefício 

previdenciário, a Requerente apresentou os seus documentos pessoais, a 

saber: documento de identidade; CPF; comprovante de renda; e 

comprovante de endereço. Analisando detidamente os autos, verifico que 

a Reclamada trouxe o contrato devidamente assinado, tendo cumprido seu 

ônus probatório, cabendo a reclamante a quitação do valor total da dívida. 

Ora, simplesmente cancelar o pacto significa um enriquecimento sem 

causa e um prejuízo ao reclamado, porque o dinheiro foi disponibilizado, e 

as parcelas correspondem ao pagamento. Portanto, não há que se falar 

em abuso por parte da Reclamada, uma vez que foi a própria parte Autora 

quem deu causa ao débito existente. Ademais, considerando que houve 

tentativa de alteração da verdade dos fatos, bem como utilização do 

processo para obter objetivo ilegal, ex vi do artigo 80, II e III do CPC, 

condeno a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má fé no 

patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser revertido em favor da parte 

contrária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). Diante, deste contexto há que se adotarem 

medidas para que ações temerárias não sejam propostas e desse modo o 

Judiciário possa atender as demandas da sociedade de forma justa. 

Essas premissas forçam reconhecer a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO Pelo exposto proponho: a) ACOLHER a preliminar de 

retificação do polo passivo e REJEITAR as demais preliminares arguidas; 

b) JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil; c) CONDENAR a parte autora ao 

pagamento de multa por litigância de má fé no patamar de R$5.000,00 

(cinco mil reais) a ser revertido em favor da parte contrária, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos 

termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LYZIA SPARANO 

M E N N A  B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 24 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-75.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000797-75.2019.8.11.0077. REQUERENTE: ANA MARIA DE 

OLIVEIRA INACIO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos, Relatório dispensado. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por ANA 

MARIA DE OLIVEIRA INACIO em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO 

S.A. PRELIMINARES DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL Deixo de 

acolher a preliminar de incompetência desse juízo em razão da 

necessidade de perícia técnica, visto que as provas produzidas nos autos 

são suficientes para julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

do Poder Judiciário. DA CONEXÃO Deixo de acolher a preliminar de 

conexão, vez que no caso dos autos, se tratam de contratos diversos, 

não havendo a mesma causa de pedir. DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO 

RESISTIDA Afasta-se a preliminar de falta interesse processual, uma vez 

que está presente o binômio necessidade e utilidade da prestação 

jurisdicional, bem como se mostra adequada a via eleita para a defesa do 

direito que se afirma violado. MÉRITO Noticia a parte Reclamante a é titular 

de benefício previdenciário e de acordo com extrato fornecido pelo INSS 

(doc. em anexo) o benefício vem sofrendo descontos em razão de 

empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob o nº. 

1604121669, a ser pago em 72 parcelas de R$ 190,00. Que é idosa e 

analfabeta e não se recorda quais empréstimos foram de fato contraídos 

por ela, requerendo desse modo a inversão do ônus da prova, a 

restituição em dobro de todo o valor descontado indevidamente de seus 

proventos e indenização por danos morais. A Reclamada afirma que o 

contrato foi celebrado em 11/05/2019, no valor de R$ 7.183,69, a ser 

quitado em 72 parcelas de R$ 190,00, mediante desconto em benefício 

previdenciário, a Requerente apresentou os seus documentos pessoais, a 

saber: documento de identidade; CPF; comprovante de renda; e 

comprovante de endereço. Que após ficar inadimplente, a Autora para 

regularizar seu débito, optou pela renegociação de sua dívida, nº 

590854826, para quitação do saldo de R$ 5.576,82, restando o valor 

líquido a ser liberado de R$ 1.606,87. O valor remanescente de R$1.606,87 

do empréstimo foi disponibilizado por meio de DOC/ TED em conta bancária 

de titularidade da própria parte autora nº 3337, Ag. 1457 Banco Bradesco 

S/A. Analisando detidamente os autos, verifico que a Reclamada trouxe o 

contrato devidamente assinado, tendo cumprido seu ônus probatório, 

cabendo a reclamante a quitação do valor total da dívida, cumpre destacar 

que a Reclamada especificou o contrato de forma equivocada não se trata 

do nº 1604121669, mas sim do n 590854826, conforme depreende do 

extrato financeiro acostado pela reclamante. Ora, simplesmente cancelar o 

pacto significa um enriquecimento sem causa e um prejuízo ao reclamado, 

porque o dinheiro foi disponibilizado, e as parcelas correspondem ao 

pagamento. Portanto, não há que se falar em abuso por parte da 

Reclamada, uma vez que foi a própria parte Autora quem deu causa ao 

débito existente. Ademais, considerando que houve tentativa de alteração 

da verdade dos fatos, bem como utilização do processo para obter 

objetivo ilegal, ex vi do artigo 80, II e III do CPC, condeno a parte autora ao 

pagamento de multa por litigância de má fé no patamar de R$5.000,00 

(cinco mil reais) a ser revertido em favor da parte contrária, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos 

termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Diante, deste contexto há que se adotarem medidas para que ações 

temerárias não sejam propostas e desse modo o Judiciário possa atender 

as demandas da sociedade de forma justa. Essas premissas forçam 

reconhecer a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO Pelo exposto 

proponho: a) ACOLHER a preliminar de retificação do polo passivo e 

REJEITAR as demais preliminares arguidas; b) JULGAR IMPROCEDENTE os 

pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil; c) CONDENAR a parte autora ao pagamento de multa por litigância de 

má fé no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser revertido em favor 

da parte contrária, bem como ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 
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9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 24 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-23.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000794-23.2019.8.11.0077. REQUERENTE: ANA MARIA DE 

OLIVEIRA INACIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por ANA MARIA DE OLIVEIRA 

INACIO em desfavor de BANCO BRADESCO S. A. DA AUSÊNCIA DE 

CONDIÇÃO DA AÇÃO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Afasta-se a 

preliminar de falta interesse processual, uma vez que está presente o 

binômio necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, bem como se 

mostra adequada a via eleita para a defesa do direito que se afirma 

violado. DA CONEXÃO Deixo de acolher a preliminar de conexão, vez que 

no caso dos autos, se tratam de contratos diversos, não havendo a 

mesma causa de pedir. MÉRITO Noticia a parte Reclamante é titular de 

benefício previdenciário e de acordo com extrato fornecido pelo INSS 

(doc. em anexo) o benefício vem sofrendo descontos em razão de 

empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob o nº. 

0123321726081, a ser pago em 72 parcelas de R$ 76,89. Que é idosa e 

analfabeta e não se recorda quais empréstimos foram de fato contraídos 

por ela, requerendo desse modo a inversão do ônus da prova, a 

restituição em dobro de todo o valor descontado indevidamente de seus 

proventos e indenização por danos morais. A Reclamada afirma que 

contrato objeto dos autos, fora devidamente celebrado, mediante 

consignação em benefício previdenciário. Que não se trata de contrato 

nulo, pois a operação foi contratada normalmente, de maneira totalmente 

lícita, sem qualquer vício de vontade, bem como a parte autora se 

beneficiou dos valores. Contudo não acostou nenhum documento nos 

autos. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. A Reclamada 

apresentou contestação genérica, se limitando a tese de que os fatos 

descritos na inicial não são suficientes para ensejar a reparação por 

danos. Ora, a parte reclamada é responsável pelos descontos, mormente 

porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu 

sistema de cobrança. Ademais, a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo 

causal, contudo observa-se pelo extrato jurídico acostado ao processo 

em tela pela reclamante que apenas 01 parcelas, no valor de R$ R$ 76,89 

(setenta e seis reais e oitenta e nove centavos) foram descontadas, que o 

status do contrato atualmente é “EXCLUIDO” (conforme ID. 24845627). 

Sendo assim, deve a reclamada restituir de forma simples as parcelas 14 

parcelas no valor de R$ 76,89 (setenta e seis reais e oitenta e nove 

centavos), descontadas indevidamente da conta da reclamante, ou seja, 

deve ressarcir apenas o valor de R$ 76,89 (setenta e seis reais e oitenta 

e nove centavos). Reputa-se assim existente a prática do ato ilícito, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. DISPOSITIVO Pelo exposto proponho: a) REJEITAR as 

preliminares arguidas; b) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil; c) DECLARAR nulo o contrato nº 0123321726081, ante a inexistência 

de relação jurídica entre as partes; d) Para CONDENAR a Reclamada a 

restituir de forma simples o valor pago pela reclamante, qual seja R$ 76,89 

(setenta e seis reais e oitenta e nove centavos), a ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC desde o desconto, e ainda, acrescido de 

juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. 

e) CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data, Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (Artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza 

Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 24 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 112360 Nr: 1370-60.2016.811.0102

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR LUCION, CLOVIS LUCION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGILL AGRÍCOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - 

OAB:4783/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298

 Código 112360

VISTOS,

Considerando o pedido retro, incialmente, PROCEDA-SE, o Sr. Gestor (a), 

à conversão da ação em cumprimento de sentença, nos termos emanados 

pelos arts. 348 e 349, ambos da CNGC/MT.

Outrossim, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito remanescente atualizado, sob 

pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, bem como 

honorários advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar (CPC, art. 

523, § 1º).

Ainda, em caso de não pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens dos devedores quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

CONSIGNE na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem 

impugnação (CPC, art. 525).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

Código de Processo Civil, MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 
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penhorados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 126843 Nr: 3131-58.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO JOSÉ ROMANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 126843

VISTOS.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora ofereceu em 

caução para fins de sustação do protesto 38 (trinta e oito) unidades de 

portas, atribuindo o valor de R$ 5.244,00 (cinco mil, duzentos e quarenta e 

quatro reais).

No entanto, observo ser inidônea, uma vez que não se sabe o real estado 

de conservação e respectivos valores dos bens oferecidos, bem como a 

sua utilidade como garantia, já que estranho a facilidade de eventual 

transformação em pecúnia.

 CAUÇÃO – Sustação de Protesto – Duplicata - Oferecimento dos próprios 

produtos adquiridos pela autora que foi recusado pelo juízo – Controle de 

idoneidade da caução que é feito por ato discricionário do julgador – 

Determinação de apresentação de caução em dinheiro - Facultada a 

apresentação de outra caução real ou fidejussória, mas que não 

necessita ser expressamente em dinheiro – Rejeição da caução 

substanciada nos produtos objeto da compra e venda que deu azo a 

emissão da duplicata, mantida – Recurso não provido, com observação. 

(TJ-SP - AI: 22035554620198260000 SP 2203555-46.2019.8.26.0000, 

Relator: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 21/11/2019, 13ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2019).

Assim, INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, prestar 

caução real e idônea. Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126843 Nr: 3131-58.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO JOSÉ ROMANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, prestar caução real e idônea, conforme inteiro teor da decisão de 

ref. 21.
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